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ئب   ا
  

ئ رכ  بئل    ا
  

ع کان هلندو אچي جڎهن هو جھانگارא 1961אقبال ترכ سان منهنجو ساٿ 
پاڻ سنڌ جو ذهين شاگرد، قابل آفيسر، . باجاره کان كئڈٽ كاليج پيٹارو ۾ آيو

هو هك محنتي، حيقيقت پسندאنه ۽ ڳوڙهي سوچ . على אنسان آهيسٺو دوست ۽ א
سمجهه رکندڙ آهي ۽ گھٹ ۾ گھٹ منهنجي نظر ۾ هك دאنشور جي حيثيت رکي 

 .جن ٿورن ماڻهن مونکي بيحد متاثر كيو، אقبال ترכ אنهن مان هك آهي. ٿو
 كاليج NEDپاڻ אنٹر سائنس ۾ سڄي بورڊ ۾ پهريون نمبر آيو אن بعد   

 אسٹركچر ۾ بئنكاכ .M.Egg.  كيائينB.Eمان سول אنجنيئرنگ ۾ كرאچيَء 
 جي אنجنيئرنگ Port & Harbourمان ) جپان(يوكوهاما . مان كيائين) ٿائلينڈ(

ع تائين سنڌ يونيورسٹي אنجنيئرنگ 1975ع کان 1973نوكريَء خاطر . كيائين
 ۾ كاليج ڄامشورو جو אسسٹنٹ پروفيسر ٿي رهيو אن بعد پورٽ قاسم אٿارٹي

אڄكلهه . ع تائين آخري پوسٹ ڊپٹي جنرل مئنيجر ٿي رهيو1989آيو جتي 
عامر : کيس چار ٻار. كورنگي فشريز هاربر אٿارٹي جو مئنيجنگ ڊאئريكٹر آهي

، عاصم ۽ )B.Eآركيٹيكٹ אنجنيئر (، هما )M.Eكنسٹركشن אنجنيئرنگ ۾ (
ي جن جي قاضي عبدאلمجيد عابد ۽ آپا شمس عباس(ڀاڄائي حبيبه . عادل آهن

ع ۾ 1969پاڻ אقبال سان گڎ . ، سنڌ جي پهرين سنڌي אنجنيئر عورت آهي)ڀاڻيجي
 15אقبال جي ڄم جي تاريخ .  مان سول אنجنيئرنگ كئيNEDساڳي كاليج 

  .ع آهي1948جنوري 
  

خ ا   ئف 

  .ع1997بر آ
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ئران ِء(   ئ  ا   )و

  
منهنجو پهريون سفرنامي جو كتاب آهي “ منهنجو ساگر منهنجو ساحل”
ع ۾ سهڻي پبليكيشن جي مالك طارق 1969 אڄ کان چاليهه سال کن אڳ جيكو

 وאرن سفرن جو مختصر אحوאل آهي جڎهن 1968هن ۾ منهنجي . אشرف ڇپرאيو
مون مئرين אنجنيئرنگ جي پنجن سالن جي تعليم مكمل كري ففٿ אنجنيئر 

ي אن بعد هوאئ.  كيوJoinنالي پهريون جهاز “ אباسين. وي. אيم”جي حيثيت سان 
جهاز رستي يوگوسالويا پهچي، אتي אسان جي جهازرאن كمپني الِء ٺهيل نئين 

  .تي چڑهيس“ وي سندربن. אيم”جهاز 
  .ُهن سفرنامي جا، مختلف پبلشرن طرفان، ٹي چار ڇاپا نكري چكا آهن  
هن تازي אليكٹرאنك ڇاپي جي كمپوزنگ ۽ سيٹ אپ، سکر جي نوجوאن   

عبدאللطيف אنصاري صاحب كئي آهي، پروفيسر ۽ אنٹرنيٹ ۽ ويب جي ڄاڻو 
جنهن جي پروف ريڈنگ كندي هن وقت پنهنجون لکيل אڌ صدي کن אڳ  جون 

 24 سالن جو پوڙهو نه پر 65ڳالهيون دلچسپ ۽ عجيب لڳن ٿيون، جڎهن آئون 
دنيا אڃا אيڎي ترقي نه كئي هئي پر تڎهن . سالن جو نوجوאن مئرين אنجنيئر هوس

گھڻن ملكن کان بهتر، تعليم يافته، سڌريل ۽ ماڊرن به אسان جو ملك پاكستان، 
אسان جي ملك کي نه فقط جهاز رאن كمپني، هوאئي كمپني ۽ مشهور . هو

كيترن سالن بعد . تعليمي אدאر אهئا پر אنهن جي كاركردگي به بهتر هئي
سريلنكا، مالئيشيا ۽ سنگاپور جهڑن ملكن ۾ אهي شروع ٿيا جن کي אسان جي 

آمريكي ڊאلر سركاري توڙي غير سركاري طور . كرאيوپاكستانين شروع 
  .אسان جي چئن روپين برאبر هو

هتي אهو به لکندو هالن ته אنهن ڏينهن ۾ אسان جي ملك جي كيترين ئي   
אڄ جي پڑهندڙن کي شايد حيرت لڳي، پر אها . شين جو دنيا ۾ مٿانهون مان هو
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ي ۽ كاٹن جو دنيا حقيقت آهي ته אنهن ڏينهن ۾ אسان جي ملك جي سوٹي كپڑ
אسان جي ملك جي کنڈ ۽ چانور אيڎو سرپلس ٿيا ٿي، جو جهاز . ۾ وڏو کاپو هو

אسان جي ملك جي مڇي ۽ گانگٹن . ڀري ٻاهرين ملكن ڏي وكرو كيا ويا ٿي
 کان پوِء به كيترא سال אسان جا جهاز كپهه، 1968جي پڻ وڏي هاכ هئي ۽ 

ي ڏور אوڀر جي ملكن ۽ يورپ كپڑي، ڌאڳي، چانورن، مڇي ۽ گانگٹن سان ڀرج
ٿائلنڈ، هانگ كانگ، . ڏي ويا ٿي ۽ אسان جي ملك پرڏيهي ناڻو كمايو ٿي

 ۾ אسان 1968سنگاپور ۽ مالئيشيا جهڑא ملك جيكي אڄ يورپي ملك لڳن ٿا، 
جي ملك جي مقابلي ۾ ڄڻ ٻهرאڙيَء جا ڳوٺ هئا، جڎهن אتي نه אيتري ٹيكناالجي 

אنهن ڏينهن ۾ אڃان . جنك حالتون هيونعام ٿي هئي ۽ نه كي بهتر هائي
فلمي دنيا . ملك جو حاكم فوجي ڊكٹيٹر אيوب خان هو. بنگالديش پاكستان هو

بالي ووڊ ۾ شمي كپور ڇانئيل هو جنهن . ۾ אميتاڀ بچن אڃان عام نه ٿيو هو
وאري عنوאن هيٺ كري ‘ ليکك پارאن’جو ذكر هن كتاب جي آخري ڇاپي ۾ 

يَء تان فقط אڌ كالכ سنڌي پروگرאم نصيب ٿيندو و.سركاري ٹي. ُچكو آهيان
روبينا ۽ محمد يوسف ٹاپ جا ڳائڻا هئا ۽ هاڻ مائي ڀاڳيَء کي ريڈيو تي ڳائڻ . هو

كرאچيَء جي صدر ۾ وڃبو هو ته شمشيرאلحيدريَء جي . جو موقعو ڏنو پئي ويو
هك . آفيس ۾ چانهه پيئبي هئي جيكو نئين زندگي رسالي جو אيڈيٹر ٿيو هو

هن سندس آفيس مان אٿي سامهون فوٹوگرאفر وٽ אمرجليل، عبدאلكريم بلوچ، ڏين
 كاپيون 12אن جون אسان . تاج بلوچ ۽ مون هك گروپ فوٹو كڍرאيو هو

  . كريE-Mailكنهن وٽ אها كاپي هجي ته مون ڏي  ضرور . ٺهريايون هيون
كرאچيَء ۾ زينب ماركيٹ وٽ ميوزيكل فائونٹين لڳل هو جنهن مان   

 ۾ 1966هي ڦوهارو . كرڻ تي ميوزכ وڳي ٿي۽ رאت جو رنگين بتيونپاڻي ن
كوאاللمپور ۾ אهڑو . لڳايو ويوهو جنهن کي ڌאرين ملكن جا ماڻهو ڏسڻ אيندא هئا

 ۾ لڳو ۽ אڃان تائين قائم آهي ۽ אسان وٽ لڳل ڦوهاري کي پنهنجن 1991ڦوهارو 
َجي جهاز كرאچي  ۾ جڎهن منهن1968. ئي ماڻهن چئن پنجن سالن אندر ڀڃي ڇڎيو

. ِ ماڙ ڊگھي عمارت هئي25بندرگاهه پئي ڇڎيو ته كرאچيَء ۾ حبيب بئنك جهڑي 
كرאچيَء جي .  ۾ ٹماڙ عمارت پيپلس پارכ نالي ٺهي هئي1972سنگاپور ۾ 
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كيترين ئي عمارتن ۾ لفٹون هونديون هيون אسٹيٹ بئنك جي عمارت ۾ ته 
دبئي هك .  تصور به نه هوאسكاليٹر به هو، جن  شين جو אڃان كيترن ملكن ۾

ٺارو شاهه جهڑو ڳوٺ هو، جنهن ۾ هاڻ بجلي آئي هئي نه ته אن کان אڳ אتي 
رهندڙ مورج منگھناڻي جهڑא وאپاري گھر جي אستعمال الِء گاسليٹتي هلندڙ 

بهرحال . مان گھرאئي אستعمال كندא هئا‘ عدن’ريفريجرير אنگريزن جي كالوني 
 پڑهيو وڃي ۽ هك نوجوאن تازو گرئجوئيٹ هي منهنجو سفرنامو אن تناظر ۾

شاگرد جو ئي لکيل سمجھيو وڃي جنهن کي كا علم، אدب، سياست، سماجي 
سو ظاهر آهي توهان کي אن אندر . تحريكن ۽ تاريخ جي كا خاص ڄاڻ نٿي رهي

  .كيتريون אوڻايون پوڻايون، ٻارאڻيون ڳالهيون ۽ بيوقوفيون به نظر אينديون
منهنجي سفرنامن جي ‘ نجو ساگر منهنجو ساحلمنه’بهرحال هي كتاب   

  .ڊگھي ڏאكڻ جو پهريون ڏאكو آهي
سائين عبدאللطيف אنصاريَء جو ٿورאئتو آهيان جنهن پڑهندڙن الِء منهنجي   

  .هن كتاب کي אليكٹرאنك ميڈيا ۾ آندو آهي
  

خ ئف    ا

بروري 16 را2009   ،  

E-Mail: TUaltafshaikh2005@gmail.comUT     
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ئران    

  
۾ منهنجا سڀ کان پهريان سفر ) منهنجو ساگر منهنجو ساحل(هن كتاب 

ع جي شروعاتي مهينن تائين 1969ع تائين ٿيل آهن يا وڌ ۾ وڌ 1968آهن جيكي 
 تي אنهن ٹيهن سالن ۾ دنيا جي گولي. يعني אڄ אن کي ٹيهارو سال אچي ٿيا آهن

نه فقط سياسي ۽ معاشي تبديليون آيون آهن پر سائنس جي ترقي ۽ مختلف 
ع تائين ٹي وي، وي سي 1968. אيجادن كري دنيا جو نقشو ئي ٻيو ٿي ويو آهي

به ‘  كئسيٹ ريكارڊرTransistorized’آر، سئٹالئيٹ چئنل ته אڃا عام نه ٿيا هئا پر 
هوאئي جهازن جي لهڻ . ريڈيو ۽ گرאموفون عام هو. كٿي كٿي نظر آيو ٿي

چڑهڻ يا پاڻيَء جي جهازن تي وچ سمنڈ ۾ رستو ڳولڻ يا دنيا جي گولي تي 
 جهڑא אوزאر کڻي، Sextantيعني . پنهنجي پوزيشن معلوم كرڻ الِء پرאڻا طريقا هئا

ڏينهن ۾ ٹي ٹي چار چار دفعا سج، چنڈ ۽ تارن جي چرپر جو حساب كري، 
ذريعي، وڏيون وڏيون ضربون ۽ ونڈون ويهي ٹرگنامينٹري جي آڌאر تي، الگ بك 

پوِء ڏهه پندرهن ميل هيڎאنهن يا هوڏאنهن ته ڄڻ خير جهڑي ڳالهه . كبيون هيون
 كئلكيوليٹر ۽ لوڊنگ كمپيوٹر آهن پر Navigationalאڄ نه فقط . هوندي هئي

Satellite نيويگيٹر جهڑن شين پائلٹ ۽ نيويگيٹر جي زندگي آسان كري ڇڎي 
يهه پنجويهه  هزאر ٹن جهاز به وڏي ڳالهه سمجھيو ويندو هو جنهن אڳ ۾ و. آهي

سان لڳي بيهڻ الِء جدي، دوحا، دبئي جهڑن אنيك بندرگاهن ۾ ) ڌكي(کي جيٹي 
אڄ نه فقط ٻه ٻه ٹي ٹي لک ٹن جا ٹئنكر، سپر ٹئنكر، . سٺو بندوبست نه هو

ULCC ۽ VLCCترאئي ماڊرن  جهاز عام ٿي ويا آهن پر אن سان گڎ بندرگاهه پڻ אو
ٿي ويا آهن، جتي אهي جهاز آرאم سان بيهي سگھن ٿا ۽ کين هر سهوليت مهيا 

بهرحال هي سڀ كجھه باربار אن كري لکي رهيو آهيان ته هنن . ٿي ملي ٿي
سفرنامن کي אڄ جي تناظر ۾ پڑهڻ نه کپي پر هروقت אهو ڌيان ۾ رکي پڑهجي ته 

پڻ אن وقت ٹيويهه چوويهه سال منهنجي عمر . هي سفر ٹيهه سال کن אڳ جا آهن
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کن هئي ۽ كيتريون ئي ڳالهيون جيكي אن وقت لکيون אٿم אڄ אنهن مان كي 
ٻيو ته ٺهيو אڄ ٹي ويَء . بيوقوفيَء جون نه کڻي ته عجيب ضرور لڳي رهيون آهن

تم سي אچها ’: جو رفيع جو ڳايل ۽ شمي كپور تي فلمايل گانو‘ جانور’تي فلم 
ڏسي تعجب ٿو لڳي ته منجھس ته كو אفعال ‘ ر لو جان لوکون هي ــــــ دل و جگ

پر تن ڏينهن ۾ אڃا رאجيش کنه نه . نه אئكٹنگ جو نه شكل شبيهه جو. ئي نه هو
۽ نه אميتاڀ بچن ۽ ٻيا ) جيكو پوِء אنڈو پاכ جي نوجوאنن جو هيرو ٿيو(آيو هو

 كري، אن دؤر ۾ אسان به אن چرئي شمي كپور وאنگر سينو کولي، وאت چٻو. هئا
كنڌ کي جھٹكو ڏئي طرאبلس، ممباسا، ڊكار، الس پاماس جهڑن بندرگاهن تي، 

تم سے اچها ! ہو ” :رאت جو دير سان موٹڻ مهل، زور زور سان ڳائيندא هئاسين
  “کون ہے 

سو ڳائڻ مهل پاڻ کي شمي كپور تصور كندא هئاسين ۽ دنيا جي هر 
اال سمجھندא هئاسين ـــ ڇوكريَء کي وحيده رحمان، شرميال ٹئگور ۽ وجنتي م

  .كي ته مري کپي به ويون. جيكي هاڻ אسان وאنگر نانيون ڏאڏيون ٿي ويون  آهن
بهرحال منهنجي هن پرאڻي سفرنامي ۾ كي ڳالهيون ته ڀليون به لڳي 
رهيون آهن ۽ پڑهڻ سان אهو مزو אچي ٿو جيكو سالن بعد پنهنجي ڊאئري پڑهڻ 

 ڏينهن جون ڳالهيون ويچاري عجيب تنهن وقت جي دوستن ۾ ڏکين سکين. سان
كٿي كٿي ڳالهه کي אدبي، صحافتي ۽ אفسانوي رنگ . خوشي محسوس ٿئي ٿي

. ڏيڻ الِء جيكا אن وقت محنت كئي אٿم אن الِء پنهنجو پاڻ کي دאد ڏيان ٿو
بهرحال هن سفرنامي کي پڑهڻ مهل אڄ کان ٹيهارو سال אڳ جي دنيا ۽ ليکك 

  .و ڌيان ۾ رکڻ ضروري آهي جValuesجي سوچ، رسم روאج ۽ 
هر ڳائڻي، آرٹسٹ ۽ كالكار وאنگر ليکك جي پيري پڻ אچي ٿي ۽ 

مونکي لڳاتار لکندي پنجٹيهه سال کن אچي ٿيا آهن ۽ . سندس كال جو زوאل پڻ
كالم אخبار ۾ ڏيندي  پبلشر کان ورאئي ورאئي پڇندو / هاڻ هروقت پنهنجو ليک 

 رڳو אن خيال کان ڇاپجو ته كو پڑهڻ آهيان ته دوستي ياريَء کي پاسي تي رکي
جيكڎهن نه ته پوِء كو ضروري ناهي ته منهنجو كو ليک يا . چاهي ٿو يا نه
  .كتاب ڇپيو
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‘ ُאي روڊ ٽ مدينا’ساڳيو سوאل كجھه مهينا אڳ منهنجو نئون كتاب 
  .کان كيو) پبلشر(ڇپجڻ تي مون فيروز ميمڻ ) سعودي عرب جوسفرنامو(

۽ نه فقط هي ”هن ورאڻيو، “ نجا سفرناما پڑهن پيا،ماڻهو אڃا شوق سان تنه”
 كڍڻ چاهيان Editionنئون سفرنامو پر كجھه پرאڻن سفرنامن جي هك عدد وڌيك 

  “.ٿو
مون “ .نفعي نقصان جو تون ئي مالك آهين. بهرحال تنهنجي مرضي”
  .ورאڻيو

جنهن جا . پڻ آهي“ منهنجو ساگر منهنجو ساحل”۽ אنهن سفرنامن مان 
אنهيَء بهاني مونکي پڻ .  جو كم هن منهنجي حوאلي كيو آهيپروف ڏسڻ

هي كتاب منهنجن . پنهنجو كتاب هك دفعو وري پڑهڻ جو موقعو مليو آهي
ع 1997 ــ 98پرאڻن سفرنامن مان پهريون آهي، جنهن جو هي چوٿون ڇاپو هن سال 

پنهنجي . هي كتاب يا سفرنامو درאصل خطن جي روپ ۾ آهي. ۾ אچي رهيو آهي
. وع جي سامونڈي سفرن جو ڳالهيون ۽ تجربا جيكي دوستن کي لکندو هوسشر

جنهنجو (אهي عبرت אخبار ۾ ڇپرאيا ويا ۽ مرحوم قاضي عبدאلمجيد عابد صاحب 
كئڈٽ كاليج پيٹارو ۾ منهنجو كالس ميٹ ‘ گل’فرزند مرحوم אظهر عباسي 

ي مون کي אها صالح ڏني ته ٻين کي خطن لکڻ بدرאن عبرت אخبار ک) هو
ٹپال . אهڑي طرح هر هك کي ڌאر ڌאر لکڻ کان بچي ويندس. موكليندو رهان

ساڳي وقت نه فقط منهنجا دوست پر . خرچ هك طرف بچندو ته وقت ٻئي طرف
  .ٻيا پڻ منهنجي سفر جون ڳالهيون پڑهي سگهندא

אهڑي طرح منهنجي شروع جي سفر جون ڳالهيون خطن جي روپ ۾ 
 بعد אنهن אخباري ليکن کي گڎ كري مرحوم אن. عبرت אخبار ۾ ڇپبيون رهيون

ع ڌאري هي كتاب ڇپرאيو جنهن 1969 ــ 70ِطارق אشرف سهڻي پبليكيشن طرفان 
אهڑي طرح مون ۾ پنهنجن سفرن . تي אن ئي سال رאئٹرز گلڈ طرفان אنعام ملي

مجبوري אها ته . ساڳي وقت مون الِء مجبوري به هئي. بابت لکڻ جو شوق وڌيو
سفرن ۾ جتي ڇهه ڇهه مهينا پڻ لڳي ويا ٿي، سمنڈ تي وقت ڊگھن سامونڈي 
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אهڑي طرح منهنجي لکڻ جهڑي . گذאرڻ الِء لکڻ پڑهڻ مون الِء بهترين هابي هئي
  .شوق جي همت אفزאئي ٿي

ع وאري سن جا آهن، جڎهن 1968هن كتاب ۾ بيان كيل سفر جيكي 
لکيو אٿم ته يوگوسالويا ۾ گوشت ويهين روپئي سير هو جنهن الِء تعجب مان 

אنهن ڏينهن ۾ پاكستان ۾ شايد ستي אٺين روپئي . אتي تمام گھڻي مهنگائي آهي
بهرحال هاڻ ٹيهارو سال بعد אڄ دنيا جي گولي تي كيتريون ئي . سير هجي

بمبئي ممبئي ٿي ويو آهي، . سياسي، معاشي، אخالقي تبديليون אچي چكيون آهن
אڄ روس ۽ مارشل ٹيٹو . و آهيمئڈאگاسكر مالگاسي ٿي وري مئڈאگاسكر ٿي وي

ڊאلر جي . مشرقي پاكستان بنگالديش ٿي چكو آهي. جو يوگوسالويا نه رهيو آهي
אن . قيمت چئين روپئي مان چڑهي چاليهن روپين کان به مٿي وڃي بيٺي آهي

كري אڄ جي پڑهندڙن کي کپي ته پڑهڻ وقت אڄ جو دؤر نه پر אڄ  کان ٹيهارو 
 رکي پڑهن جڎهن آ چوونجاهه سالن جو نه پر سال کن אڳ جو زمانو ڌيان ۾

سچ ته אن وقت جا لکيل منهنجا ئي هي خط ۽ אنهن ۾ . چوويهن سالن جو هوس
ڏنل تکا ۽ ترش ريمارכ، پنهنجا ٿاڦيل رאيا ۽ אوٽ پٹانگ جون كي كي 

حق تي אنهن ڏينهن ۾ . ڳالهيون، אڄ پڑهي مون کي אجائي سجائي بك لڳي ٿي
منهنجو وאلد كڎهن كڎهن مون تي كاوڙ ) ۾ ڇپبا هئاجڎهن هي عبرت אخبار (

پر آئون پنهنجي ۾ مگن . كندو هوته אنهن ۾ كهڑو אدب آهي ۽ كهڑو علم
  .جيكي دلچسپ لڳو ٿي لکندو رهيس ۽ אڄ تائين لکندو אچان. رهندو هوس
صديَء کان مٿي جي زماني جا هي سفرناما אڄ جي ماڊرن دؤر ۾ ) پا(چوٿو 

شايد دلچسپ نه لڳن پر אيترو )  جا אنيك رساال نكرن ٿاTravel ۽ T.Vجڎهن (
 Comparative Studyضرور آهي ته هي پرאڻا سفرناما אڄ جي دؤر کي ڀيٹڻ الِء سٺي 

  .مهيا كري سگهن ٿا
ريڈيو אسٹيشن سلون جو ذكر ) ۽ هك ٻن ٻين ۾ به(منهنجي هن سفرنامي 

بنگالديش، אنڈيا ۽ (کنڈ ع تائين אها ريڈيو אسٹيشن نه فقط ننڍي 1970. ٿيل آهي
۾ بيحد مقبول هئي پر ڏور אوڀر توڙي وچ אوڀر جي عرب ملكن ۾ ) پاكستان

אنهن جي گھرن ۾ אها אسٹيشن گونجي . پڻ ــ جتي جتي אسان جا ماڻهو رهيا ٿي
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אن אسٹيشن تان ٹي كالכ کن صبح جو ۽ אهڑא ٹي چار كالכ شام جو . ٿي
انا، فلمي كهاڻيون، لطيفا، فرمائشي هندستاني فلمن جا مشهور پرאڻا ۽ نوאن گ

گانا، אشتهار ۽ ٻيا مزيدאر پروگرאم آيا ٿي ــ جن مان هك بناكا گيت ماال به هو 
ريڈيو אسٹيشن جي كمائي אشتهارن مان . جنهن جا آڊيو كئسٹ אڄ به مشهور آهن

 Adsخاص كري אئسپرو، ساريڈאن، كئڈبري بورن ويٹا ۽ فلمن جون . ٿئي ٿي
هي אهو زمانو هو جڎهن אڃا ٹي وي אيتري مشهور نه ٿي . ن هيونگھڻيون هلنديو

هئي پر ريڈيو אسٹيشن به تمام گھٹ هيون جن تي گانن جهڑא پروگرאم אڃا به 
پاكستان ــ مغربي .  ريڈيو אسٹيشن جو ته نالو نشان به نه هوF.M. گھٹ آيا ٿي

אنڈيا ۾آل . ۾ ريڈيو אسٹيشن جي אڃا به אڻاٺ هئي) هاڻ بنگالديش(توڙي مشرقي 
אنڈيا ۽ آكاش وאڻي جهڑيون ريڈيو אسٹيشنيون مشهور هيون پر אهي אيترو 
طاقتور نه هجڻ كري فقط אنڈيا ۾ يا پاكستان جي كجھه حصن ۾ ٻڌيون ويون 

۽ אن ۾ كو شك ناهي ته אهي אسٹيشنيون به אسان وٽ وڏي شوق سان ٻڌيون . ٿي
روزאنو . ٻڌڻ ۾ آيو ٿيويون ٿي پر ريڈيو سلون طاقتور هجڻ كري جتي كٿي 

پروگرאم شروع ٿيندو ) אڙدو(صبح جو ساڍي ڇهين بجي ريڈيو سلون جو هندي 
پهريان پندرهن منٹ هندي فلمن جي گانن جو ڌنون بانسري، بئنجو، شرنائي، . هو

 تي ٻڌאيون وينديون هيون אن بعد Musical Instrumentهارمونيم، گٹار يا كنهن ٻئي 
אن بعد ستين کان ساڍي . گانا يا ڀڄنون هلنديون  هيونپندرهن منٹن الِء ڌرمي 

ستين تائين پرאڻين فلمن جا گانا هلندא هئا אن بعد سوא אٺين تائين نين فلمن جا 
ڏهاڙيَء جي روٹين אهڑي ته ٻڌل هئي جو . فرمائشي گانا ۽ אن بعد ٻيا پروگرאم

تيار ٿي ماڻهو گھڑيال جا كانٹا ڏسڻ بدرאن ريڈيو سلون جي پروگرאم مطابق 
پرאڻين فلمن جا گانا ختم ٿيڻ معنى كتابن . אسكول كاليج يا آفيس ويندא هئا

  .جو ٿيلهو کڻي אسكول ڏي نكرڻ نه ته אسيمبلي کي دير ٿي ويندي
آئون ڏهن سالن کن جو ۽ كالس چوٿين ۾ هوس ته مون ريڈيو سلون ٻڌڻ 

دڙ مائٹ אسان جي پاڙي جي هك گھر ۾ رهن. ع جو سال هو1954אهو . شروع كيو
باقاعدگيَء ‘ بناكا گيت ماال’فتح محمد شيخ جي گھر ريڈيو آيو هو جتي אسين 

سال ٻن بعد אسان جي گھر به ريڈيو آيو ۽ سلون جا ٻيا . سان ٻڌندא هئاسين
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אنهن ڏينهن ۾ ٹي وي، وي سي آر يا ٻي كا . پروگرאم به ٻڌڻ جو موقعو مليو
ريڈيو .  گرאئونڈPlayingنه پارכ ۽ نه ڳوٺ ۾ ته نه سئنيما هال هئا ۽ . وندر نه هئي

 ۽ گانن الِء ريڈيو سلون جي אسٹيشن BBCهك אهم وندر هئي جنهن تي خبرن الِء 
نه رڳو אسان جي ڳوٺ ۾ پر پوِء كجھه سالن بعد كئڈٽ كاليج . مشهور هئي

. پهتس ته אتي به مڑني كئڈٹن جي دلپسند ريڈيو אسٹيشن سلون هوندي هئي
دل چوندي هئي ته كاش . ن ريڈيو אڳيان گذرندو هوخاص كري آچر جو ڏينه

پنهنجي كمري ۾ ريڈيو هجي ته هاسٹل جي ريڈيو روم جي مقرر وقتن کان 
تن ڏينهن ۾ ٹرאنسسٹر ريڈيو אڃا نه אيترو عام ٿيو هو ۽ نه وري . عالوه به ٻڌجي
منهنجي هك كالس ميٹ، ڳوٺ وليد الڙكاڻي جي אختر عباسي . كوسستو هو
ڊאكٹر (ن ٻڌڻ جو شوق مونکان به گھڻو هو ۽ جڎهن سندس وאلده کي ريڈيو سلو

پيٹارو אيندي هئي ته هو هميشه ريڈيو جي فرمائش كندو هو ) مسز אشرف عباسي
۽ موٽ ۾ هوَء کيس אڃا وڌيك پڑهڻ ۽ محنت كرڻ جون نصيحتون كري هلي 

ڊאكٹر مسز אشرف عباسي سنڌ جي אنهن محنتي ۽ ذهين عورتن مان . ويندي هئي
پاڻ אنٹر بعد پڑهڻ ڇڎي كجھه سال . ي جن אمتحانن ۾ هميشه پوزيشن کنئيآه

هائوس وאئيف ٿي رهي پر پوِء حاجي منور ۽ אختر جي ڄمڻ بعد وري تعليم جاري 
رکيائين ۽ نه فقط ڊאئو ميڈيكل كاليج مان ڊאكٹري كيائين پر هر وقت 

يٹ אختر ساڳئي ريت سندس فرزند ۽ אسان جو كالس م. אعزאزي نمبر کنيائين
. ۾ فرسٹ كالس فرسٹ آيو) يعني سنڌ(علي عباسي אنٹر سائنس ۾ سڄي بورڊ 

کيس سندس وאلده ريڈيو وٺي ڏنو هو پر كئڈٽ كاليج جي آخري سال ۾ ۽ אن 
ڊאكٹر صاحبه . شرط تي ته هوم ورכ كرڻ بعد كالכ سوא کان مٿي ٻڌڻو ناهي

ر پٹ אختر ساڻس پاڻ پيٹارو کان پري الڙكاڻي هلي وئي پر سندس فرمانبردא
אسان دوستن جي زور ڀرڻ تي به . كيل وאعدي تي آخري ڏينهن تائين قائم رهيو
بهرحال אسان الِء אهو كالכ سوא . مقرر وقت کان وڌيك ريڈيونه هالئيندو هو

  .אختر جي كمري ۾ ريڈيو ـــ خاص كري سلون אسٹيشن ٻڌڻ وڏي عياشي هو
ان مون هروڀرو אن كري به مٿئين ڳالهه אختر ۽ سندس وאلده جي حوאلي س

هتي لکي آهي جيئين אڄ جي شاگرد ۽ وאلدين کي אحساس ٿئي ته جيكو به محنت 
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هي جيكي אمتحانن ۾ مٿانهان . كري ٿو אهو אڄ به אوچو مقام حاصل كري ٿو
 کڻن ٿا سي فقط ڳچيَء ۾ تعويذ ٻڌڻ سان نه ٿا حاصل كن پر אن الِء Positionsنمبر 

אختر وڏي ۽ אمير . אهو غريب جو ٻار هجي يا אمير جوپوِء چاهي . محنت كن ٿا
چاهي ها ته پڑهڻ بدرאن آرאم ۾ وقت گذאري ها پر هن ۽  هن جي . گھر جو ٻار هو

نمبر کڻڻ الِء هن کي كئڈٽ كاليج ۾ . مائٹن پڑهائي ۽ محنت کي ترجيح ڏني
رهي كري אڃا به وڌيك محنت كرڻي پئي جو אتي جي شاگرد کي كتابن کان 

  .پي ٹي، پريڈ ۽ رאندين کي به وقت ڏيڻو پوي ٿوعالوه 
 Inspirationبهرحال ريڈيو سلون نه فقط پيٹارو تائين مون جهڑن الِء وندر ۽ 

. هو پر אن بعد چٹگانگ ۾ پڻ جتي אنٹر بعد مئرين אنجنيئرنگ الِء رهيو هوس
چٹگانگ جيتوڻيك بنگال صوبي ۾ آهي جتي جو عوאم بنگالي ڳالهائي ٿو ۽ 

هنديَء کان كو ورلي وאقف آهي پر تڎهن به مون ڏٺو ته مئرين אكيڈمي אڙدو يا 
  . ۾ سلون سڀني جي دلچپسند אسٹيشن هئيAnte Roomجي 

تعليم بعد جهاز تي هر سمنڈ ۽ بندرگاهه ۾ پهرين كوشش ريڈيو سلون 
אوڀر ۾ مالئشيا سنگاپور تائين ۽ אتر אولهه ۾ تركي . جھپڻ جي هوندي هئي

ائين ريڈيو سلون جي אنائونسر אمين سياني ۽ منوهر جو آوאز ۽ رومانيا بلغاريا ت
  .فلمي گانا ٻڌي گدگد ٿيندא هئاسين

پوِء هك אهڑو وقت آيو جو يكا كيترאئي سال يورپ جي ڏورאنهن ملكن، 
 يا وري جپان ۽ كوريا ڏي رهڻ ٿيو جتي ريڈيو USA) ناروي، ڊئنمارכ، پولنڈ(

د جڎهن پاكستان ۽ سلون جي אوس پاس אن بع. سلون جي ٻڌڻ جو موقعو نه مليو
وאرن ملكن ۾ אچڻ ٿيو ته خبر پئي ته سريلنكا حكومت پنهنجي نئين پاليسي 
موجب ريڈيو سلون تان هندي پروگرאم بند كري ڇڎيو آهي ۽ هاڻ فقط سندن 

  .قومي زبان سنهالي هلي ٿي
بهرحال كجھه كجھه אفسوس به ٿيو پر ساڳئي وقت אن جي کوٽ سائنس 

. אيجادن، ٹيپ ركارڊرن، ٹي وي، وي سي آر ۽ ڊش پوري كري ڇڎيجي نين 
هاڻ جنهن وقت . هونَء אنتظار كبو هو ته كنهن وقت ريڈيو سلون تان گانا אچن ٿا

هك ڳالهه . دل چاهي ته ٹيپ ركارڊر تي پنهنجي پسند جا گانا ٻڌي سگھجن ٿا
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ي لتا، دليپ، ضرور آهي ته وندر جي دنيا ۾، ننڍي کنڈ جي ماڻهن جي دلين تي جت
سهگل، نورجهان، چندر جهڑن ماڻهن رאڄ كيو אتي ريڈيو אسٹيشن سلون جي پڻ 

  .وڏي אهميت آهي
אنهن خطن . אنهن جي وڏي مهرباني. مون ڏي كيترאئي پڑهندڙ خط لکن ٿا

مان مون تائين كجھه پهچن ٿا كجھه غلط يا پرאڻي אئڈريس كري دربدر ٿيو 
پوِء .  هك دفعو ضرور جوאب ڏيان ٿوאيندڙ خطن جي موٽ ۾ كوشش كري. وڃن

لکڻ مون ) سربسته جوאب(אنهن خطن ۾ كن سوאلن جا جوאب . ٻه سٹون ئي سهي
אنهن مان هك ته אهو عام پڇيو وڃي . الِء توڙي ٻي كنهن الِء ناممكن ڳالهه آهي

ٿو ته نيوي يا مرچنٹ نيوي جي چونڈ كٿي ۽ كڎهن ٿئي ٿي ۽ ٻيو منهنجي 
  .كتابن بابت

جو ) مئٿس( ۾، جڎهن آئون אنٹر سائنس 1962نجٹيهه سال אڳ אڄ کان پ
شاگرد هوس ته دستور موجب روز جي אخبار پڑهندي مئرين אكيڈمي ۽ نيول 

ُאڄ به אهي نيويَء جي چونڈ .  كيو هومApplyאكيڈمي جي چونڈ جو אشتهار پڑهي 
جا אشتهار توڙي آرمي، אيئرفورس ۽ ٻين هنڌن جي چونڈ جا אعالن، هر سال 

قاعدگيَء سان ملك جي אخبارن ۾ אيندא رهن ٿا ۽ گلگت سبيَء کان ٹنڈو قيصر ۽ با
پر مٿيون سوאل پڇندڙ لڳي ٿو .  كندא رهن ٿاApplyخيرپور ناٿن شاهه جا شاگرد 

۽ جيكو شاگرد אخبار نه ٿو پڑهي אن جي عام معلومات ڇا . ته אخبار به نه ٿا پڑهن
אن كري منهنجي . وٺي سگھنهوندي جو אهڑن مقابلن جي אمتحانن ۾ حصو 

شاگردن توڙي وאلدين کي گذאرش آهي ته هو אخبار پڑهن ۽ جي אٺين کان وٺي نه ته 
مئٹرכ كرڻ بعد אوالد جي אڳتي جو سوچڻ گھرجي ته هنن کي אنٹر ۾ پهچي 

كيترא شاگرد ته אهڑא به آهن جي אنٹر .  كرڻ کپيApplyكهڑن كهڑن هنڌن الِء 
 جو سوچيندא  Careersيوي، آرمي ۽ אيئرفورس جهڑين كرڻ بعد سال ٻه رکي پوِء ن

آهن ۽ پوِء کين ڄاڻ پوندي آهي ته אنٹر بعد وڌ ۾ وڌ هك سال تائين هنن کي 
Chance هئي جيكا هو وڃائي ويٺا هاڻ Overageٿي چكا آهن .  

كجھه خطن ۾ مونکان منهنجي كتابن بابت پڇيو وڃي ٿو ته فالڻو يا 
آئون جيكي لکان ٿو אهو אخبار ۾ ڏيان ٿو . فالڻو كتاب كٿان ملي سگھندو
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جيئن گھڻي کان گھڻا ماڻهو پڑهي سگهن ـــ جيكا هر ليکك جي خوאهش ٿئي 
. كالمن جو مجموعو پوِء كتاب جا پبلشر ڇپين ٿا/ אنهن אخباري مضمونن . ٿي

  .سو منهنجي كتابن بابت אنهن کي ئي ڄاڻي رهي ٿي
  
  

خ ئف    ا

بر 11   ع1997 

UTcom.gmail@2005AltafshaikhTU  
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ئڻ ھ    ئز بئبت 
  

 אستعمال ٿيا آهن جن جو وאسطو Termsهن كتاب ۾ كجھه אهڑא ناال ۽ 
ِعام ماڻهوَء الِء אنهن جي سمجھاڻي هتي ڏيڻ ضروري . جهازي دنيا سان آهي

  .سمجھان ٿو
هن پهرين جهاز جي ڏאكڻ چڑهي . ٿيون حصو جهاز جو م) :Deck(ڊ 

هي جهاز جي אڳئين كنڈ کان آخري كنڈ تائين هكڑو ئي . حصي تي پهچجي ٿو
ُپٹ(حصو  جهاز کي وאٹر ٹائيٹ رکڻ الِء لوهي پليٹن جي هيٺين حصي کي . آهي) َ

 پليٹنگ ۽ مٿئين حصي کي ڊيك  Shellباٹم، ساڄي ۽ کاٻي پاسي جي پليٹن کي 
 هيٺان سامان رکڻ جا گودאم، אنجڻ روم، خالصين جا كمرא ڊيك جي. سڎجي ٿو

يون ٿين ٿيون جن تي آفيسرن جا كمرא ۽ تڊيك جي مٿان ٻه چار ماڙ جون ڇ. ٿين
ڊيك جي مٿان وאرא كمرא وڌيك هوאدאر ۽ . ٿئي) جهاز جو كنٹرول روم(برج 

مسافرن جا . سهڻا ٿين جن جون دريو کولي ٻاهر جو نظارو به كري سگھجي ٿو
مسافر ’كجهه ملكن جي . رسٹ كالس ۽ ڊيلكس كالس كمرא به مٿي ٿينف

۾ هنڌ  تي گھٹ ڀاڙي وאرא مسافر کڻڻ الِء ڊيك جي هيٺ سامان جي گدאم‘ جهازن
. אن ۾ رهندڙ مسافرن کي ڊيك كالس پئسينجر سڎجي ٿو. بسترא لڳايا ويندא آهن

وغيره تي پڻ سفينه حجاج، سفينه عرب، شمس : אسان جي حاجين جي پرאڻن جهازن
אونهاري . سڎيندא هئا‘ ديڳ’ڊيك كالس هو جنهن کي אسان جي سنڌ جا حاجي 

جي سخت گرمي مان لنگھڻ وقت ڊيك ) ڳاڙهي سمنڈ(جي ڏينهن ۾ بحر אحمر 
  .ديڳ ۾ ئي محسوس كندא هئاوאقعي كالس جا مسافر پاڻ کي 

ج  جهازي . عام طرح سامونڈي سفر کي وאئيج چئجي ٿو): Voyage(وائ
ا ۾ ملكي بندرگاهه کان نكري جهاز مختلف ملكن مان ٿي وאپس پنهنجي دني

مثال طور كرאچيَء .  ٿئي ٿوVoyageملك ۾ پهچڻ سان هن جو هك سفر يعني 
ويندي ۽ אيندي ٿي سگھي ٿو . کان نيويارכ تائين جهاز کي وڃڻو ۽ موٹڻو آهي

  Outwardساڳين بندرگاهن ۾ وڃڻو پوي يا مختلف بندرگاهن ۾، ويندڙ سفر کي 
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 جرني Homewardجرني سڎجي ٿو ۽ ملكي بندرگاهه ڏي موٹڻ وאري سفر کي 
جهاز جي سفر شروع ٿيڻ تي صحيح كرڻي پوندي آهي جنهن کي . سڎجي ٿو

Sign-Onُאن معاهدي ۾ پگھار، ڊيوٹين ۽ سهوليتن جو تفصيل .  كرڻ سڎجي ٿو
ي ۽ سفر  سڄو سارو سفر پورو كرڻو آهکيهوندو آهي جنهن موجب جهازيَء 

 Sign-Offجنهن کي . پوري كرڻ تي وري رجسٹر تي صحيح كرڻي پوندي آهي
  سڎجي ٿو אن بعد ساڳيو آفيسر يا خالصي ٻيو سفر كرڻ چاهي ته هن کي אن وقت

  . كرڻو پوندو آهيSign-Onكري وري 
هن جو كم كئبن .  كمرو صاف رکڻ وאرو ڇوكرو:ئب بئئِء 

  .بدالئڻ ۽ ماني کارאئڻ آهيصاف كرڻ، هنڌ جون چادرون ) كمرو(
ا  جهاز .  جهاز جي אسٹور كيپر کي ڊيك كسب سڎجي ٿو:ڊ 

جون لوهي چادرون صاف كرڻ الِء کرپيون ۽ אسكريپر، رنگ، روغن، گريز، 
رسيون وغيره هن جي حوאلي هونديون آهن جيكي جهاز جي منهن وٽ ٺهيل 

  .אسٹور روم ۾ رکندو آهي
ري    .وچ ٺاهڻ الِء ننڍڙو رڌڻو چانهه، كافي ۽ سئنڈ:ئ

جهاز کي .  جهاز جي پويان لڳل سکان کي رڊر سڎجي ٿو) :Rudder(رڊر 
ننڍين ٻيڑين جو سکان . ساڄي يا کاٻي موڙڻ الِء سکان کي موڙڻو پوندو آهي

) رڊر(وڏن جهازن جو سکان . אسٹيرنگ ويل سان رسين ذريعي ٻڌل هوندو آهي
 Steering Wheelكٹريك يا نيوميٹك ذريعي  ٿئي ۽ هئڈرאلك، אليComplicatedتمام 

كن جهازن تي אهي سڀ سسٹم گڎ ٿين ۽ אليكٹرאنك ۽ . سان الڳو ٿئي
. كمپيوٹر سسٹم به گڎ ٿئي، جنهن ذريعي جهاز کي آٹو تي رکي سگھجي ٿو

 אن ۾ Dataيعني بندرگاهه کان نكرڻ بعد جيڎאنهن جهاز کي وٺي هلڻو آهي אها 
د بنا אسٹيرنگ ويل سکان کي كنٹرول كري ٿو، وجھي ڇڎجي ۽ ماڻهوَء جي مد

  . تي رکي پوِء هلندو رهندو آهيAutoجيئن هوאئي جهاز جو پائلٹ جهاز کي 
 ٹي وي نما، گول אسكرين وאرو אوزאر ٿئي جنهن تي ) :Radar(رڊار 
ٻن جي صورت ۾ سامهون אيندڙ جهاز، ٻيٹ، زمين ۽ سمنڈ هيٺ ُليكن ۽ د



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

21 

אترאهن ملكن ۾ هر وقت مينهن، برفباري . ر אچن ٿاٹكريون ۽ تباهه ٿيل جهاز نظ
پر رڊאر جي شيشي . ۽ אوندهه كري سامهون فرالنگ تائين به نظر نه پوندي آهي

سامهون אيندڙ . ٺل ۽ چرندڙ شيون ڏسي سگھجن ٿيونبتي چاليهه ميلن تائين ٻ
جهازن جي رفتار ۽ رخ جي به خبر پئجي سگھي ٿي جنهن مان حساب كري אهو 

ري وٺبو آهي ته آيا سامهون אيندڙ جهاز پاسي کان لنگھي ويندא يا אسان معلوم ك
 كرڻو پوندو ته كڎهن ۽ جيكڎهن אسان کي پاسو۽ . کي پاسو كرڻو پوندو

  .كهڑي هنڌ ته جيئن حادثو نه ٿئي
ل   سڎجي Port Holeجي دريَء کي ) كئبن( جهاز جي كمري :رٽ 

ائيٹ هئڻ کپن جيئن خرאب موسم ۾ يا هي دريون هميشه وאٹر ٹائيٹ ۽ אيئر ٹ. ٿو
  .אندر نه אچي אتر قطب جي ويجھو وאرن ملكن ۾ سمنڈ جو پاڻي يا ٿڌي هوא

 جهاز جي אها ڏאكڻ جنهن ذريعي كناري تان چڑهي جهاز :ئ وي
لنگر کڻڻ مهل هيَء ڏאكڻ كرين ذريعي .  ٿي سڎجيGang-Wayتي پهچجي ٿو 

ن ڏאكڻ جي هيٺان ه. كري رکبي آهيمٿي جهاز تي کنئي ويندي آهي ۽ پاسيري 
  .ا ٿين جنهن ذريعي سمنڈ جي چاڙهه ۽ الهه وقت پاڻهي صحيح ٿي بيهيٿڦي

  . جهاز جي گھٹين کي אئلي وي سڎجي ٿو:ائ وي 
ر  روز جو کاڌو .  بورچين جي مٿان وڏي بورچيَء کي بٹلر سڎجي ٿو:ب

  .تيار كرאئڻ ۽ ڊאئننگ ٹيبل تائين پهچائڻ بٹلر جو كم آهي
ر جهاز جا . سئلون ڊپارٹمينٹ جي אنچارج کي پرسر سڎجي ٿو: ر

كجھه جهاز جا . جي هٿ هيٺ كم كن) پرسر (Purserبورچي، بئرא، صفائي وאرא 
 پڻ مدد ، پگھارون ڏيڻ ۽ ٻي ڏيتي ليتيَء جي كمن ۾،پرسر ريڈيو آفيسر کي

  .ُكن جن الِء هنن کي جهاز جي مالكن طرفان كجھه وڌيك پگھار ملي
ُسکاني אهو . سڎجي ٿوQuarter-Master אنگريزيَء ۾ אن کي :ئ ُ

 چار ،خالصي آهي جيكو كئپٹن يا ٻئي ڊيوٹيَء تي موجود نيويگيٹر سان گڎ
کلئي سمنڈ ۾ هن جو .  ٿوكالכ ڏينهن جو ۽ چار كالכ رאت جو ڊيوٹي كري

، كم سامهون אيندڙ جهازن تي نظر رکڻ ۽ אن بابت ڊيوٹي آفيسر کي ٻڌאئڻو آهي
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. جيئن هو אڳوאٽ پنهنجي جهاز الِء كو سالمتيَء وאرو رستو אختيار كري سگھي
 وٽ هوندي Steering-Wheelبندرگاهه ۾ گھڑڻ يا نكرڻ وقت سکانيَء جي ڊيوٹي 

يا پائلٹ جي حكم موجب جهاز کي ) كئپٹن، چيف آفيسر(آهي ۽ ڊيوٹي آفيسر 
  .אوتريون ڊگريون ساڄي يا کاٻي موڙڻو هوندو آهي

يَء ڻ هوאئي جهاز هالئيندڙ كئپٹن کي ته پائلٹ چئبو آهي پر پا:ئئ
جي جهاز هالئيندڙ אن كئپٹن کي به چئبو آهي جيكو بندرگاهه جو وאقف 

كنهن به ملك جي بندرگاهه ۾ گھڑڻ کان אڳ جهاز کي אن . هجي) سونهون(
ه ۾ بندرگاه. بندرگاهه کان ڏهه پندرهن ميل ٻاهرکلئي سمنڈ ۾ بيهاريو ويندو آهي

אندر وٺي هلڻ الِء بندرگاهه طرفان مقرر كئپٹن النچ ۾ چڑهي אيندو آهي ۽ پوِء 
هن . אن كئپٹن کي بندرگاهه جو پائلٹ ٿو سڎجي. جهاز کي אندر وٺي هلندو آهي

كرאچيَء جي بندرگاهه  کي به . کي بندرگاهه جي چپي چپي جي خبر هوندي آهي
 ملكن جي جهازن کي אندر وٺي אهڑא אٺ ڏهه پائلٹ آهن جيكي پنهنجي ۽ ڌאرين

.  کلئي سمنڈ تائين אماڻي אيندא آهنرאيندא آهن يا روאني ٿيڻ وقت بندرگاهه کان ٻاه
بندرگاهه ۾ جهاز هالئڻ تمام ڏکيو كم آهي جيكو هر بندرگاهه جا مكاني پائلٹ 

گاهه وאرא جهازرאن كمپنيَء کان وٺن جنهن رאن كم جي في بند.  ٿاسرאنجام ڏين
  .  سڎجي ٿوPilotage-Feeکي 

 אيترو ، كوريا جا ۽كي كي بندرگاهه ــ خاص كري يورپ جا يا جپان
ويجھو ٿين جو אهو ئي هكڑو پائلٹ هك بندرگاهه مان جهاز کي كڍي ٻئي 

‘ North-Sea’אتر يورپ جي ملكن وאرو سمنڈ . بندرگاهه אندر پهچائي אيندو آهي
آهي جو جهازرאن كمپنين خاص كري سياري ۾ אهڑو ته خرאب ۽ אوندאهو هوندو 

 جيترא ڏينهن جهاز אتر אنگلنڈ، پولنڈ، ڊئنمارכ، جرمني جهڑن ملكن ۾ ،جا مالك
. پائلٹ سڎجي ٿو‘ نارٿ سي’هن جيكو آهوندو آهي ته يكو هك پائلٹ رکندא 

 هوندא آهن ته سياري ۾ Instructionsجهاز جي كئپٹن کي جهاز جي مالكن طرفان 
ئي سگھو ٿا ته توهان جي مرضي پر جي ٿورو به نارٿ سي ۾ جيكڎهن جهاز هال

. كريو Hire ‘نارٿ سي پائلٹ’ُشك يا ڊپ ڊא محسوس كريو ته مهرباني كري 
ٿي پر جهاز جي سالمتي كارڻ  نارٿ سي پائلٹ جي في جيتوڻيك لکن ۾ ٿئي
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يورپ ڏي هلندڙ جهازن ۾ אن قسم جي پائلٹن جي . مالك אهو ڦاهو ڦكيندא آهن
سڎجي ‘ پائلٹ ــ كئبن’وڌيك كئبن پڻ هوندي آهي جنهن کي رهائش الِء هك 

  .ٿو
 جهاز هالئيندڙ مٿيون عملو آفيسر سڎجي ٿو ۽ هيٺيون אسٹاف : 

خالصين ۾ كي אنجڻ روم جا خالصي سڎبا آهن ته ٻيا . سڎجي ٿو) Crew(خالصي 
ڊيك وאرن خالصين جو كم جهاز جي لوهي . جا) بورچيخاني(ڊيك ۽ گئلي 

 سمند جي پاڻيَء كري زنگ لڳڻ کان بچائڻ الِء صاف رکڻ، رنگ پليٹن کي
אنجڻ روم جا خالصي تيل . لڳائڻ ۽ رسا ڇكڻ ۽ سکانيَء جي ڊيوٹي كرڻ آهي

، بورچي، )بئرא(گئلي وي جي ڊيوٹي ۾ אسٹيورڊ . وאرא ۽ آڳ وאرא سڎبا آهن
  .אچي وڃن ٿا) ڀنگي(۽ ٹوپس ) ڀاڄي ڇلڻ وאرא(ڀنڈאري 

رٿ  ئر،  ره رڊ ا ر و ر،  آ ئر،  آ ا

ره  جن کي ڊيك (هك نيويگيٹر . جهاز هالئيندڙ عملي جا ٻه אهم حصا آهن: و
جو كم سمنڈ تي ) Navigators(ڊيك آفيسر . ۽ ٻيو אنجنيئر) آفيسر به سڎجي ٿو

مندن موسمن، سمنڈ ۽ هوאئن . رستو ڳولهڻ ۽ جهاز کي אن رخ ۾ وٺي هلڻ آهي
) سامان( אن جي نقصان کان جهاز کي بچائڻ، بندرگاهه ۾ كارگو جي ڄاڻ رکڻ ۽

אنجنيئرن جو كم جهاز جي . ڻ آهيرאئ ۽ الهجو طريقو كڍي אن موجب رکرאئڻ 
جهاز هك شهر مثل آهي، . אنجڻين کي هالئڻ ۽ אنهن جي نگهباني كرڻ آهي

 جنهن ۾ نه فقط جهاز هالئن جي אنجڻ آهي، پر אليكٹركسٹي پيدא كرڻ، پاڻيَء
ڊيك . ۽ تيل جا كيترאئي پمپ هالئڻ، بئالر، جنريٹر ۽ ٻيون مشينون پڻ آهن

ڊيك كئڈٽ سڀ ۾ جونئر ڊيك . آفيسرن جو سڀ ۾ وڏو باس كئپٹن آهي
אهڑي طرح אنجنيئرن ۾ سڀ کان ننڍو אنجنيئرنگ كئڈٽ يا جونئر . آفيسر آهي

ئر ۽ آخر אن بعد ففٿ אنجنيئر، فورٿ אنجنيئر، سيكنڈ אنجني. אنجنيئر سڎجي ٿو
  .۾ سڀ کان مٿانهون چيف אنجنيئر آهي

دنيا جي هر ملك جي هر جهاز تي אنجنيئرن ۽ ڊيك آفيسرن جون ڊيوٹيون 
 ٻارهين  هميشهمثال طور ٿرڊ אنجنيئر جي ڊيوٹي رאت جو ۽ ڏينهن جو. مقرر آهن

کان چئين تائين جهاز هالئڻو آهي ۽ بندرگاهه ۾ سندس كم جنريٹرن جي سار 
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 سيكنڈ آفيسر ، ڊيك آفيسرن مان،رڊ אنجنيئر سان گڎ وאري ڊيوٹيٿ. سنڀال آهي
هك ئي وقت جاڳي ڊيوٹي كرڻ كري هر جهاز جي ٿرڊ אنجنيئر ۽ . كندو آهي

אهڑي طرح ٻين אنجنيئرن ۽ ڊيك . سيكنڈ אنجنيئر جي سٺي دوست رهي ٿي
  .آفيسرن جي ڊيوٹي مقرر آهي

ر  هر جهاز تي هك  אنجنيئرن ۽ ڊيك آفيسرن کان عالوه :ر آ
ريڈيو آفيسر جو كم ريڈيو ذريعي جهاز ۽ بندرگاهه . ريڈيو آفيسر پڻ هوندو آهي

جهاز تي كم كندڙ آفيسرن ۽ خالصين جي . وאرن ڏي نياپا موكلڻ ۽ وٺڻ آهي
 ۽ ٻيون كاغذي Visaپگھارن جو حساب كتاب ۽ مختلف ملكن ۾ وڃڻ الِء 

  .هيكاروאيون پوريون كرڻ پڻ ريڈيو آفيسر جو كم آ
ئر رج ا ئر ۽  ر ا جيكي مئرين ( مٿين אنجنيئرن :ا

کان عالوه جهاز تي ٻه کن אليكٹريكل אنجنيئر ۽ هك فرج ) אنجنيئر آهن
جن جو خاص كري אليكٹرسٹي ۽ ريفريجريشن جو كم هوندو . پڻ ٿئي אنجنيئر

  .אهي אنجنيئر سيكنڈ אنجنيئر ۽ چيف אنجنيئر جي هٿ ۾ كم كن ٿا. يهآ
.  سڎجي ٿوNavigation سمنڈ تي رستو ڳولڻ جي هنر کي :

سمنڈ تي رستو ڳولڻ ۽ لڳندڙ . سمنڈ تي خشكيَء جي رستن وאنگر رستا نه آهن
ڊيك ( جهاز هالئڻ نيويگيٹرن ،هوאئن ۽ لهرن کان فائدو وٺي يا بچا كري

چنڈ ۽ نه فقط جهاز هالئڻ پر ڏينهن ۾ ٹي چار دفعا سج، . جو كم آهي) آفيسرن
تارن جي مدد سان جانچڻو پوندو آهي ته جهاز وאقعي صحيح رستي ۽ رخ ۾ هلي 

אلبت هاڻ كجھه אهڑא אوزאر نكتا آهن جن ذريعي وقت بوقت אها خبر . پيو يا نه
אن אوزאر کي . پوندي رهي ٿي ته جهاز ڌرتيَء جي گولي تي كهڑي هنڌ آهي

Satellite Navigatorهاز تيهونَء نيوي جنگي ج.  سڎجي ٿو Seaman ۽ Sailor هيٺين 
  . پڻ آهنRanksعملي جون 

ئر  بندرگاهه ۾ موكل كرڻ وقت هك سينيئر :ر ا
אنجنيئر ضرور جهاز تي ڇڎبو آهي، جيئن هو باهه لڳڻ جهڑي אيمرجنسي کي 

אن אنجنيئر يا ڊيك آفيسر کي سيكيورٹي אنجنيئر يا . منهن ڏئي سگھي
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يكيورٹي אنجنيئر سان گڎ هك يا ٻه جونئر س. سيكيورٹي آفيسر سڎجي ٿو
  . هوندو آهي، جنهن کي אنجڻ روم ۾ رهڻو پوندو آهيپڻאنجنيئر يا ففٿ אنجنيئر 

ڳ روم   پالز يا بلڈنگ ڙجهاز جي אنجڻ روم سمجھو ته پنج ڇهه ما: ا
 Propeller جهاز جو پنکو .آهي، جنهن جي هر فلور تي كيتريون ئي مشينون آهن

جيكا ٹي چار ماڙ ٿئي، جنهن جو هك .  سڎجي ٿيMain Engineين هالئڻ وאري مش
َهك سيلنڈر אيترو ته وڏو ٿئي جنهن ۾ ٹي ماڻهو آرאم سان بيهي سگھن۽ אٺ نو  َ

جنريٹر، پمپ، . ن אنجڻ کان عالوه ٻيون אهم مشينون هي آهنيم. فوٽ ڊگھو ٿئي
   پالنٹ وغيرهSewage ،پيوريفائر، بئالر، אيئركمپريسر، אيووپريٹر، كولر، هيٹر

ر  .  سڎجي ٿوPropeller جهاز جي پٺئين پاسي ٻاهر لڳل پنکي کي :رو
جهاز جي پنکي . پنکي هلڻ سان جهاز אڳيان پويان وڌي ٿو. جهاز کي ڦيٿا نه ٿين

  . ن אنجڻ سڎجي ٿويهالئڻ وאري אنجڻ کي م
ٽ  Sailing Boat تي هلي אن کي (Sail) جيكا ٻيري سڑهه : ب

 אنجڻ جي אيجاد ٿيڻ کان אڳ پاڻيَء جا جهاز سڑهن تي هلندא هئا ۽ .سڎجي ٿو
Sailing Shipsجيكي ٻيڑيون كاٺ جي چپن سان هلن ٿيون אهي . سڎبا هئا Rowing 

Boatsسڎجن ٿيون .  
 لڳاتار سمنڈ ۾ بيهڻ كري جهاز جي تري تي سپون ۽ :ڊراِء ڊا 
از جي لس هلڻ ۾ چهٹيو وڃن جيكي جه) Sea Growth(ٻيون سامونڈي شيون 

جهاز جي تري جي . رخنو وجھن ٿيون ۽ رفتار ڏينهون ڏينهن گھٹجڻ لڳي ٿي
صفائي ۽ چكاس الِء جهاز کي خشك گوديَء ۾ אچي بيهاربو آهي جنهن کي ڊرאِء 

ڊرאِء ڊאכ ۾ كيل صفائي، رنگ روغن ۽ مرمت کي . سڎجي ٿو) Dry-Dock(ڊאכ 
Dry-Dockingروري آهي ته ٻن سالن ۾ هك دفعو هر كارگو جهاز الِء ض.  سڎجي ٿو

  .ڊرאِء ڊאكنگ كرאئي ۽ مسافر جهاز الِء سال ۾ هك دفعو ضروري آهي
 بندرگاهه جو ڌكو جنهن سان جهاز لڳي بيهي ٿو، جيٹي سڎجي : 

گاهن ۾ جيٹي نه ملندي آهي ته پوِء جيٹيَء سان لڳل جهاز ركن جهازن کي بند.ٿي
 ۾ چئبو آهي ته אسان جو جهاز فالڻي אهڑي صورت. جي ڀرسان ٿي بيهندא آهن
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هانگ كانگ، سنگاپور جهڑن .  آهيAlongsideجيٹيَء تي بيٺل فالڻي جهاز جي 
. به بيهاريو وڃي ٿو‘ אالنگ سائيڈ’مشغول بندرگاهن ۾ جهازن کي عام طرح 

يٺل بارجز بאهڑي صورت ۾ جهاز جو كارگو كناري بدرאن سمنڈ وאري پاسي 
ي ۽ بنا אنجڻ وאري ٻيڑي ٿئي جنهن کي هتانگ) Barges(بارج . ۾الهڻو پوندو آهي

  .يا عام النچ ڇكي‘ ٹگ بوٽ’
ن  ر  جهاز تي سامان الهڻ يا چاڙهڻ الِء بندرگاهه تي كرينون :ڊ

)Cranes (كن بندرگاهن ۾ אهي نه ٿين ۽ جهاز تي لڳل كرينن ذريعي سامان . ٿين
  .جي ٿو سڎDerrick کي ڊيرכ Cranesجهاز جي . الٿو ويندو آهي
  . سڎجن ٿيون) Cabins (ن جهاز تي رهائشي كمرא كئبنو:ئب 

س   Dinning Saloon جهاز کي هك وڏي ميس ٿئي جنهن کي :ڊ 
سئلون کان .  ۾ ماني کائين، گھڻو كري يونيفارم،سڎجي ٿو جنهن ۾ سڀ آفيسر

عالوه هك ننڍڙي ڊيوٹي ميس ٿئي جنهن ۾ ڊيوٹي وאرא אنجنيئر ۽ ڊيك آفيسر 
هركو فري אسٹائيل . ڊيوٹي ميس خبرن ۽ كچهري کان مشهور ٿئي. اني کائينم

بئرن ۽ وڏن آفيسرن جي אچ وڃ نه هجڻ كري ناقابل . ندو آهيڻ۾ ٻٹاכ سٹاכ ه
 آزאدאنه نموني بيان كيا Scandalאشاعت لطيفه، شعر و شاعري ۽ پنهنجا پرאوא 

  .ويندא آهن
برج جو هك .  ٿو جهاز جي كنٹرول روم کي برج سڎجي:برج روم 

جنهن ۾ هلكي روشنيَء جو بندوبست ٿيل هوندو . حصو چارٽ روم هوندو آهي
باقي حصي ۾ אوندאهه .  مختلف سمنڈن جا چارٽ ڏسي ۽ ماپي سگھجننآهي، جيئ

برج جي . كئي ويندي آهي جيئن رאت جو سامهون אيندر جهاز ڏسي سگھجن
  . سڎجي ٿوWingکاٻي ۽ ساڄي پاسي وאري حصي کي 

  . سڎجي ٿوBulwark جهاز جي چؤڌאري ڏنل ٻنوڙي کي :رכ ب و
ر   Bunker جهاز جون مشينون هالئڻ الِء جيكو تيل وٺجي ٿو אن کي :ب

بنكر وٺڻ وאرو سڄو ڏينهن يا رאت אنجنيئرن الِء ڊوڙ ڊوڙאن جو هوندو . سڎجي ٿو
جهاز الِء هك قسم جو تيل نه پر كيترن ئي قسمن جو ٹنن جي حساب سان . آهي
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هك .  جنهن کي مختلف ۽ مقرر ٿيل ٹانكين ۾ جمع كيو وڃي ٿو، ٿوڻو پويٺو
  .جيكي مهينو کن هلن. ويهه هزאر کن ٹن جهاز الِء אٹكل هي تيل وٺبا آهن

ل  آ  H.F.Oي  ئر     ــ 

آ  ئر  زل آئ ــ    ئر  ڊ

ئ زار  زل آئ ــ     ئ ڊ

ئ زار  ئر  س آئ ــ    رئ

ئ زار    ر آئ ــ  

ره ره و ئ و زار    .ربئئ آئ ــ  
  

ر  ٿئي ٿو جيكو سمنڈ ۾ ) Anchor( جهاز جي אڳئين منهن وٽ لنگر :ائ
אئنكر زمين جي .  كيرאيو ويندو آهيسمنڈ جي تري ۾جهاز کي بيهارڻ مهل 

ڎهن جهاز وري ج. تري ۾ وڃي ڦاسندو آهي ۽ جهاز کي אڳيان وڌڻ نه ڏيندو آهي
. کي هلڻو  هوندو آهي ته ونڈلس مشين ذريعي لنگر کي ٻاهر ڇكي كڍبو آهي

بندرگاهه ۾ جيٹيَء ڀرسان جاِء ملڻ تي لنگر كيرאئڻ بدرאن جهاز کي جيٹيَء تي 
الِء مشهور ڳجھارت آهي ته אها كهڑي ) Anchor(لنگر . کتل كلي سان ٻڌو وڃي ٿو

 ۽ جڎهن ضرورت ٿيي ڃ אڇالئي و تهٿيشيِء آهي جنهن جي جڎهن ضرورت پوي 
  .ڃي ٿيته پٹ تان کڻي رکي واهي ن

ج  ر  جهاز سڄو سفر پورو كري جڎهن كنهن ملك ۾ پهچي ٿو :ائ
بندرگاهه ۾ אچڻ کان . ته هن کي אجازت نه آهي ته بندرگاهه ۾ يكدم گھڑي پوي

 אن پوِء بندرگاهه אٿارٹيَء طرفان.  كيرאئڻو پوي ٿوAnchorאڳ کلئي سمنڈ ۾ لنگر 
ملك جي كسٹم ۽ אميگريشن جو عملو کلئي سمنڈ ۾ جهاز تي پهچي جهاز جي 

אن بعد بندرگاهه طرفان . ن جي چكاس كري ٿوذعملي ۽ مسافرن وغيره جي كاغ
پائلٹ אچي ٿو جيكو جهاز کي آهستي آهستي كري אندر بندرگاهه ۾ مقرر كيل 

  . ٿوجيٹيَء تي بيهاري
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جو אهو حصو جتي جهاز کي אئنكر هر بندرگاهه جي ٻاهرאن، کلئي سمنڈ 
سڎجي ) אئنكريج (Anchorage، אن کي ڻو پوي ٿوكيرאئي אندر אچڻ جو אنتظار كر

آرאم . אرو وقت جهازيَء الِء آرאم ۽ אنتظار جو هوندو آهي وאئنكريج تي بيهڻ. ٿو
جو אن كري جو אئنكريج تي نه جهاز هالئڻ جي ڊيوٹي كرڻي پوي ٿي نه كا 

سو مسافري جو ٿك ڀڃڻ ۽ .  كرڻ )Overhauling( مرمت مشينري کولي אن جي
 وقت אنتظار به كرڻو پوي ٿو ته خبر نه آهي يساڳ. آرאم الِء אئنكريج سٺو آهي

جهاز کي كڎهن אندر گھرאئن جيئن كناري تي پير رکي سگھجن ۽ گھمي ڦري 
אڄكلهه كيترאئي بندرگاهه ماڊرن ٿي ويا آهن ۽ ڏينهن אڌ جي אنتظار . سگھجي

هك אهڑو به سفر ياد אٿم جنهن ۾ كرאچي کان كيوبا .  אندر گھرאيو وڃي ٿوبعد
 אنتظار אن بعد كيوبا جي אئنكريج تي مهيني کان به مٿي. سفر ۾مهينو لڳو

 کن الِء جهاز بندرگاهه ۾ گھڑيو ته كيوبا جي ي אن بعد مهين.كرڻو پيو
אجازت كميونسٹ حكومت אسان کي كناري تي پير رکڻ جي هك ڏينهن جي به 

  .نه ڏني
چي אسان جو . אئنكريج کي كڎهن كڎهن فقط אئنكر به چيو وڃي ٿو

  . אندر آيو بندرگاهه ۾جهاز چار ڏينهن אئنكر تي بيٺو אن بعد
رج   ميوي  ۽ ڀاڄيَء، جهاز تي ٻه ٹي كمرא، گوشت، مڇيَء:ڊدو 

 אنهن كمرن کي جنهن مشين ذريعي ريفريجريٹر. کي ٿڌو رکڻ الِء هوندא آهن
كڎهن كڎهن ته . سڎجي ٿو‘ ڊوميسٹك فرج’وאنگر ٿڌو رکيو ويندو آهي אن کي 

ٻن ٹن مهينن جي سفر جو رאشن אٹكل چاليهه کن رڍون، ٻكريون ۽ ڍڳيون 
ي ٿي، ميسٹك فرج مشين تمام אهم سمجھي وڃאن خيال کان ڊو. هونديون آهن

 سمنڈ جنهن جي خرאب ٿيڻ تي سڄو گوشت خرאب ٿي سگھي ٿو ــ جنهن کي پوِء
ُالِء ويجھي بندرگاهه جو رخ خريد كرڻ  ۽ نئين گوشت ندو آهي۾ ئي אڇلڻو پو

  .ندو آهيرکڻو پو
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  رب 

بر 23  1968  

  
ته ٻاهر وڃڻ . كافي مدت بعد تنهنجا אوچتو ٹي چار خط ۽ ملڻ جا نياپا مليا

 منهنجو אهو خيال هو ته אمتحانن بعد. کان אڳ تو وٹان سانگھڑ مان ٿي وڃان
حيدرآباد پهتس ئي مس ته مون کي جهاز . سڀني کان موكالئي پوِء ٻاهر ويندس

אنهيَء . كنهن سان به موكالئڻ بنا אچي جهاز تي چڑهيس. تي אچڻ الِء אطالع مليو
كٿي تنهنجو ڌنڌو بيهي ته نه ويو آهي ۽ بيپناهه . (ڏينهن تنهنجا ٻه ٻيا به خط مليا
م ته אئين نه هوندو، ڇوته تنهنجو چوڻ پر يقين אٿ. فرصت توکي خط پئي لکائي

آهي ته جيستائين بناسپتي گيهه قائم رهندو تيستائين مريضن جي ڊگھي قطار 
بهرحال تنهنجو خلوص قابل دאد ) ُكڎهن نه کٹندي، ۽ ڊאكٹر هميشه مشغول رهندא

אسان . كرאچيَء مان ته خط نه لکي سگھيوسانِء، هاڻ سمنڈ تان ئي پيو لکان. آهي
.  ويندאسينآمريكاجتان پوِء سڌو . هن وقت چٹگانگ وڃي رهيو آهيجو جهاز 

، الس پاماس ۽ پورٽ لوئس به كجھه وقت )آفريكا(رستي تي ممباسا 
אنگلينڈ، فرאنس، پولنڈ، : وאپسيَء تي يورپ جهڑي ملكن جهڑوכ. ترسندאسين

  .يونان ۽ جرمنيَء کان ٿيندא وאپس אيندאسين
مال بردאر . آهيش سڄي אيئر كنڈيشنڈ رهائ. אسان جو جهاز چڱو وڏو آهي

هوאئي جهاز هنن کي جهاز آهي پر كجھه كئبنون مسافرن الِء به آهن، جن الِء 
אن كري  گھڻو تڻو جهاز هالئيندڙ .  پوي ٿو ڀرڻوکان ٻيڻو ٹيڻو مهانگو ڀاڙو

.  آ هك مئرين אنجنيئر جي حيثيت ۾ سفر كري رهيو آهيان. عملو هوندو آهي
سڄو جهاز .  آهي چيف אنجنيئرجن ۾ هك ٻيا به אٺ אنجنيئر آهن مون کان عالوه

هك شهر مثل آهي جنهن کي نه فقط لڳاتار هالئڻو پوي ٿو، پر بجلي جي الِء 
جنريٹر مشينري، אيئركنڈيشنگ الِء אيئركنڈيشنر پالنٹ، کاري مان مٺو پاڻي 

، تيل کي صاف  بئالر، پمپ، كنڈينسر، كولر، فلٹرEvaporator ڻ الِء אيوאپريٹرٺاه
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 ۽ ٻيون كيتريون مشينون آهن كري אنجڻ ۾ ٻارڻ الئق بنائڻ الِء پيوريفائرس
  .جن جي سار سنڀال لهڻ אسان جي ذميوאري آهي

يسرن فوچ سمنڈ ۾ رستو ڳولڻ، سامان کي سنڀال سان رکڻ وغيره ڊيك آ
جي ذميوאري آهي، جنهن ۾ جهاز جو كئپٹن، چيف آفيسر ۽ كئڈٹن تائين אچي 

  .وڃن ٿا
אن کان عالوه ڊאكٹر، ريڈيو آفيسر، אليكٹريكل אنجنيئر، بٹلر، پرسر، 

پنهنجي جڳهه تي אهم . وאڍو بورچي، نوكر، مستري، تيل وאرא، وغيره وغيره
  .حيثيت رکن ٿا

. لنگر کنيوكرאچيَء مان אسان جي جهاز سومر جي شام جو ڇهين وڳي 
ين ۾ ورهايو ويو دنيا جي هر ملك جي جهاز تي چوويهن كالكن کي ٹن ڊيوٹ

هر هك کي چار كالכ ڏينهن جو ۽ چار .  سڎجي ٿوWatchجنهن کي وאچ . آهي
ساڳيو (هكڑא אٺين کان ٻارهين تائين . كالכ رאت جو ڊيوٹي كرڻي پوي ٿي

ڊيوٹي كن، ٻيا ٻارهين کان چئين بجي تائين ۽ ٹيان چئين کان ) وقت رאت جو پڻ
قت مقرر نه هوندو آهي، אن کي فقط چيف אنجنيئر جي ڊيوٹيَء جو و. אٺين تائين

אسين  ٻارهين کان . אيمرجنسيَء جي حالت ۾ صالح مشوري الِء سڎيو ويندو آهي
 رאت ،אها وאچ سڀ کان ڏکي سمجھي وڃي ٿي جو אهو وقت. چار، ڊيوٹي كيون ٿا

  . سمهڻ جو ٿئي ٿو،توڙي ڏينهن جو
ِء ٺيك آ شام جو چئين بجي تائين ڊيوٹي ختم كري אنجڻ بلكل هلڻ ال

 ماڻهن جو كافي گوڙ  كناري جيאن وقت. كري، ڊنر کائي אچي سمهي رهيس
وڃڻ وאرن کي خدא حافظ . مزور سامان چاڙهي رهيا هئا. شور ۽ گهما گهمي هئي

אن کان عالوه . چوڻ وאرא ٻار، عورتون ۽ مرد هيڎאنهن هوڏאنهن ڦري رهيا هئا
.  ۽ پوليس ڦري رهي هئي هيڈ آفيس وאرא אسانجيكسٹم وאرא، بندرگاهه وאرא،

אسين جهاز تي وڃڻ وאرא كل سؤ ماڻهو به نه هئاسين، . مطلب ته ميلو لڳو پيو هو
אسان جي جهاز جا كمرא אهڑא . پر ڇڎڻ ۽ موكالئڻ وאرא هزאرن جي تعدאد ۾ هئا

دא ڏيئي ڇڎجن ته אوندאهه ٿيو وڃي ۽ אئين ڑآهن جو جيكڎهن بند كري پ
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אن كري رאت جي ڊيوٹي وאرא . ينهن آهي يا رאتمحسوس نه ٿيندو آهي ته ٻاهر ڏ
  .ڏينهن جو آسانيَء سان سمهي سگھن ٿا
رאت جا ڏهه ٿيا آهن ۽ آ توسان مخاطب . هن وقت منهنجي אک کلي آهي

فقط جهاز جي אنجڻن ۽ سمنڈ جي . جهاز تي بلكل خاموشي لڳي پئي آهي. آهيان
אٿاهه سمنڈ . ڳو پيو آهيچؤطرف سمنڈ ئي سمنڈ ل. ڇولين جو آوאز אچي رهيو آهي

  :ــ شايد شاهه لطيف هن سمنڈ الِء چيو آهي
  

ئل” ر و   ت   ، ر     ُا 

ل، ئڻ   ر ۾،    ئ و 

ئ ر  ئرا  ئل،   ئ  ئ   ُ.“  
אسان كرאچي گھڻو پري ڇڎي آيا آهيون، אيتريقدر جو كا بتي به نظر نه ٿي   

.  جهاز جا كيترאئي آفيسر منهنجا پرאڻا كاليج جا دوست آهنאتفاق سان هن. אچي
  .سندن مزيدאر ڳالهيون كنهن ٻئي خط ۾ لکندس

جيئن . هن وقت אسان جو جهاز وڌيك کلئي سمنڈ ۾ پهچي رهيو آهي
. جيئن جهاز کلئي سمنڈ ۾ אچي ٿو، تيئن تيئن وڌيك لوڏא محسوس ٿي رهيا آهن

ننڍא جهاز ۽ ٻيڑيون ته . رهيون آهنوڏيون وڏيون لهرون جهاز سان ٹكرאئي 
אسان جو . هيستائين אچي نٿيون سگھن، אن كري אهي אكثر كنارو وٺي هلن

 جي مقابلي ۾ هك هلكي ههڑي سمنڈپر אن هوندي به . جهاز آفت جيڎو آهي
 بيماري، جهاز جي لوڏن ۽ سمنڈ جي جوش جي Sea Sickness. ڇوڏي وאنگر لڳي ٿو

يون אينديون آهن، مغز ڦرندو آهي، سا אڃا ته نه ٿي كري ٿيندي آهي، جنهن ۾ אلٹ
پر بمبئي جي ويجھو پهچي شايد سڀني کي ٿئي جو אتان کان كولمبو تائين  آهي

هن وقت אسان جو جهاز . خليج بنگال ۾ ٻڌجي پيو ته پاڻيَء ۾ ڏאڍو جوش آهي
ُف رخ طرאن بعد مٿي אتر ڏي چٹگانگ . ڏي وڃي رهيو آهي) سلون(كولمبو 

رستي تي كولمبو نه ترسندو ۽ سڌو چٹگانگ ستين ڏينهن لنگر . رکندو
אسان جي جهاز جي كافي אسپيڈ آهي، نه ته ٻيا جهاز ڏهن پنڌرهن . كيرאئيندو

. هي خط مان توکي چٹگانگ پهچڻ سان پوسٹ كندس. ڏينهن بعد مس ٿا پهچن
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رستي .  روאنا ٿيندאسينآمريكاٻارهين آكٹوبر ڌאري چٹگانگ کي אلودאع چئي 
ٻڌجي پيو ته جدي ۽ ٻين هنڌن تي به كم . مان تيل وٺندאسين) آفريكا(ي ممباسا ت

 تون مون کي هميشه كرאچيَء وאري אئڈريس تي .سانگي ٿورא ٿورא ڏينهن ترسون
منهنجو جهاز جنهن به بندرگاهه تي هوندو، אتي كرאچيَء وאرא پاڻيهي . خط لکجانِء

ا ٻارهن ٿيڻ وאرא آهن ۽ مونکي چڱو يار، هن وقت رאت ج. سڀ خط موكلي ڏيندא
جهاز جي אنجڻ جي چارج چئين بجي تائين سنڀالڻي آهي אن بعد وڌيك 

  .لکندوسانِء
  

  ـــــــ جھجھي پيار مان
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  رب  

  ع1968 ــ 9 ــ25

  
ڏאڍيون אلٹيون .  ٿيSea Sicknessهك خط ٹيون ڏينهن لکيو אٿم،پوِء אچي 

هونَء هن سامونڈي بيماريَء . אب هئيאينديون رهيون ۽ كالهه تائين طبيعت خر
کان بچڻ الِء چند אصول آهن، جهڑوכ، پاڻيَء جهڑيون شيون گھٹ پيئجن، هميشه 
كم ۾ رڌل رهجي، تازي هوא ۾ رهجي ۽ جيترو ٿي سگھي پيٹ ڀري کائجي، 
ڇو جو خرאب حالت هيكاري تڎهن ٿئي ٿي، جڎهن خالي پيٹ تي كو אلٹيون 

.  جڳهه تائين هلڻ الِء هر هنڌ ريلنگ لڳل آهنهك جڳهه کان ٻي. كرڻ چاهي ٿو
كڎهن كڎهن ته . אنهيَء هوندي به هر كو אئين جهومندو آهي ڄڻ نشي ۾ هجي

אهڑي حالت هوندي آهي، جو شيو به نه كري سگھبي آهي، هٿ ڇڎڻ بنا وهنجي نه 
صبح جو ناشتو كندي ميس ۾ ٻن ڄڻن . سگھبو آهي، نه نماز پڑهي سگھبي آهي

ِبيلٹ نكري ويا ۽ كرسين سميت وڃي ڀت سان لڳاجي كرسين جا  ِ.  
 ۽ Pitchingجهاز جيكڎهن אڳيان پويان هيٺ مٿي ٿئي ته אن کي پچنگ 

كڎهن . جيكڎهن ساڄي کان کاٻي هيٺ مٿي ٿئي ته אن کي رولنگ سڎجي ٿو
رولنگ ۽ پچنگ ٻئي گڎ ٿينديون آهن، ۽ אها جهاز جي خرאب حالت ليکي وڃي 

، چؤطرف رڳو אڇو صبح نروאر ٿي رهيو آهي. ٿيا آهنهن وقت صبح جا پنج . ٿي
 ــ جهڑو وڏو ڌرتيَء جو سڄو گولو چٹو نظر אچي رهيو آهي. سمنڈ ئي سمنڈ آهي

ٿالهه جنهن جي وچ ۾ אسان جو جهاز ماكوڙي مثل جيئڻ جا جتن كري رهيو 
كرאچي ڇڎئي אٹكل ٻه ڏينهن ۽ ٻه رאتيون אچي ٿيون آهن، پر אڃا زمين جو . آهي

ٿوري دير אڳ جيئن ڊيوٹي كري مٿي آيس ته . پري کان به نظر نه آيو آهيٹكرو 
 ڏي وڃي رهيو آفريكاאن وقت هك يوناني جهاز نظر آيو جو شايد بمبئي کان 

אن سان ٿوري دير سگنل ذريعي ڳالهه ٻولهه ٿي، پر پوِء جلد هك ٻئي کان پري . هو
كري پيو ۽ هاڻ وري אئين لڳو ڄڻ دنيا جي گولي پٺيان هو جهاز . ٿي وياسين

صبح جو جنهن وقت سج جو سونو سكو . چؤڌאري ساڳيوسمنڈ ئي سمنڈ آهي
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آهستي آهستي ٿي نكرندو آهي، אن وقت אهو نظارو ڏسڻ وٹان هوندو آهي، אئين 
אسان جي جهاز تي . لڳندو آهي، ڄڻ سج سمنڈ جي سيني مان نكري رهيو آهي

هك אيرאني ننڍو ٻار .  پڻكجھه مسافر به آهن ۽ كجھه آفيسرن جون فئمليون
هن کي كير سمجھائي، . آهي، אن کي رڳو אهو فكر آهي ته سج وسامي ڇو نه ٿو

جڎهن هو خود پنهنجي אکين سان ڏسي رهيو آهي ته سج زمين جي گولي پٺيان 
  .نه، پر سمنڈ جي پاڻيَء مان نكري رهيو آهي

كرאچي ڇڎڻ وقت هك جھركي אسان جي جهاز تي رهجي وئي، هاڻ ته 
كيترو אڏאمي . چؤطرف سمنڈ آهي. وگھي آهي، كيڎאنهن وڃي به نه ٿي سگھيس

بهرحال سڄي عملي الِء وندر ٿي پئي آهي ۽ فرصت جي وقت . ۽ كيڎאنهن وڃي
ٹيبل ٹينس يا ٻي كا رאند کيڎڻ بدرאن אن جھركيَء کي ڦاسائڻ الِء شرطون 

اري به جهركي ويچ. لڳنديون آهن، پوِء سڄي جهاز تي ڊوڙون هونديون آهن
حملي کان بچڻ الِء جهاز کي אلودאع چئي، ٿورو پنڌ سمنڈ ۾ אڏאمي ٿكجي وري 

  .وري אڏאيو ويندو אٿس، تانجو ٿكجي אچي هٿن ۾ پوندي آهي. موٹي אيندي آهي
هن وقت אسان كولمبو جي ويجھو بين אالقوאمي پاڻيَء مان لنگھي رهيا 

نڈ سندس حد سڎيو وڃي هر ملك جي چؤگرد پندرهن ويهن ميلن تائين سم. آهيون
ٿو، אن بعد بين אالقوאمي سمنڈ ليکيو وڃي ٿو אن الِء אلڳ بين אالقوאمي پوليس 

ميڈيم ’هينئر אسان كرאچيَء کان אيترو ته پري آهيون، جو . ۽ אدאرא آهن) אنٹرپول(
تي ريڈيو كرאچي ٻڌڻ ۾ نه ٿي אچي پر هندستاني אسٹيشنيون صاف ٻڌڻ ۾ ‘ ويو

مالديپ ’نجھند ڌאري كجھه زمين جا ٹكرא نظر אيندא جي אڄ م. אچي رهيون آهن
ٻيٹ آهن، جتي אنگريز سركار جي ڏينهن ۾ ‘ نكوبار’۽ אن بعد ‘ ٻيٹ جا آهن

  .كاري پاڻيَء جي سزא الِء قيدين کي موكليندא هئا
هتي جهاز تي سڀني کي אستعمال جي هر شيَء چادر، ٹوאل کان صابڻ 

 پڻ ٿئي جنهن (Bond Store)از تي كئنٹين אن کان عالوه هر جه. وغيره فري ملي
هك شيَء قابل غور ۽ ذكر آهي .  ٻاهر جون شيون، سستي אگهه تي ملن۾ كافي

رهندڙن جو نيوي وאرن بابت אهو خيال آهي ته نيوي ماڻهوَء کي تي ته كناري 
אسان جي . پر אهو بلكل غلط آهي. هو خرאب عادتون سکي ٿو. خرאب بنايو ڇڎي
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א به آفيسر ۽ مالح آهن، جن کي سمنڈ تي رهي ٹيهه ٹيهه سال جهاز تي كي אهڑ
سو אهو . ٿي ويا آهن پر هو شرאب ۽ سگريٹ کي هٿ الهڻ بنا به جي رهيا آهن

 ٿئي ٿو يا ٻاهرين ملكن ماڊرنبلكل غلط آهي ته شرאب وغيره پيئڻ سان ماڻهو 
لك جي هونَء دنيا جا تاجر ۽ مسافر אسان جي م. ۾ رهڻ الِء شرאب ضروري آهي

جي אن كري به تعريف كن ٿا جو ) هوאئي توڙي سامونڈي(جهازرאن كمپنين 
אسان وٽ אهي حادثا نه آهن جيكي ٻين ملكن جي جهاز رאن كمپنين ۾ شرאب 

  .جي مستيَء ۽ عالم ۾ ٿين ٿا
  
  

  .ــــــــــــــــ فقط تنهنجو



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

36 

ئل   ج ب
  

جڎهن جابلو . سلون ٹيون ڏينهن ڇڎيوسين، אن وقت منهنجي ڊيوٹي هئي
 سمنڈ يا بندرگاهه مان لنگھبو آهي ته جهاز ڏאڍو خبردאريَء سان يعالئقي وאر

بريك جو كم وٺڻ الِء . هالئڻو پوندو آهي، ڇو ته جهاز ۾ بريك ته ٿئي كانه
אئين كرڻ سان جهاز كا . جهاز جي אنجڻ کي بيهاري، پٺيان هالئيندא آهيون

. ن هلڻ وאري طاقت وڃائي ويهي رهندو آهي، جيسين אڳيايگھڑي هك هنڌ بيه
جيستائين جهاز کلئي سمنڈ ۾ אچي، تيستائين هك هك سيكنڈ خبردאر رهڻو 

سان ٹيليگرאف ۽ ٹيليفون ذريعي ) برج(سڄو وقت كنٹرول روم . پوندو آهي
אن وقت ٻن بدرאن هك ئي وقت پنج אنجنيئر جدא . رאبطو قائم رکڻو پوندو آهي

ن عالوه ستن אٺن ڄڻن تي مشتمل ٻيو مددگار אن کا. جدא ڊيوٹين تي هوندא آهن
كڎهن . عملو هوندو آهي، جن ۾ فٹر، مستري، تيل وאرא، باهه وאرא هوندא آهن

كڎهن هك منٹ ۾ يكا چار دفعا به ٹيليگرאم ملندي آهي، جنهن ۾ جهاز کي، 
پويان ’، ‘אڳيان تمام آهستي’، ‘پويان آهستي’،‘אڳيان آهستي’، ‘پويان’، ‘אڳيان’

، هلڻ ۽ هك هنڌ بيهڻ الِء چيو ويندو آهي ۽ ساڳئي وقت عمل سان ‘ستيتمام آه
گڎ אهي سڀ جهاز جون حركتون لکيون به وينديون آهن، ته كهڑي وقت كهڑي 

 پنهنجي  كورٽ کيٹيليگرאف آئي ۽ جهاز كيترو هليو، جيئن حادثي ۾
  .پوزيشن کان آگاهه كري سگھجي

.  אڳ كري ڇڎيو آهيאسان پنهنجو وقت توهان جي وقت کان هك كالכ
هن وقت אسان دنيا جي جنهن حصي ۾ آهيون אتي سج، چنڈ، تارא كالכ کن אڳ 

جيكڎهن אڀرندي طرف وڃبو آهي ته ٹائيم وڌאئبو آهي، جيكڎهن . אڀرن ۽ لهن ٿا
هن وقت هتي صبح ٿي چكو آهي پر توهان . אلهندي طرف وڃبو ته ٹائيم گهٹائبو

نجي ڊيوٹي ختم كري אنجڻ جي چارج ٿوري دير אڳ پنه. وٽ אڃا رאت هوندي
آ ۽ منهنجو . کي ڏيئي آياسين‘ چئين بجي کان אٺين بجي تائين ڊيوٹي אنجنيئر’

ڊيوٹي ختم ٿيڻ بعد روز جهاز جي عرشي تي پٺا אگھاڙא ‘ زمان’ساٿي אنجنيئر 
אنجڻ روم جي . كري فقط نكر پائي אچي ليٹندא آهيون، جيسين صبح ٿئي
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سمان هيٺ، جهاز جي ٿڌي ٿڌي فرش تي ليٹڻ ۾ ڏאڍو گرميَء مان نكري کلي آ
ٿڌي ٿڌي هوא پئي لڳندي آهي، كڎهن كڎهن سنهي بوند به پئي . لطف אيندو آهي

אن کان عالوه جڎهن سمنڈ جي كا وڏي لهر جهاز سان ٹكرאئبي آهي . وسندي آهي
آسماني بارش ۽ سمنڈ جي ڇنڈن ۾ . ته אن جا ڇنڈא بارش وאنگر אچي لڳندא آهن

سمنڈ جي پهرين ڇنڈي لڳڻ . אهو فرق آهي ته هك پاڻي مٺو آهي ته ٻيو کاروفقط 
جڎهن بارش نه هوندي آهي . سان ئي אسين אکيون ۽ وאت بند كري ڇڎيندא آهيون

. ته چانڈوكيَء ۽ تارن جي روشنيَء ۾ سامونڈي ڇولين جي گجي چمكندي آهي
۽ جهاز جي لوهي بدن چؤطرف ڄڻ چانديَء جا ننڍא جبل אڳتي وڌندא نظر אيندא آهن 

جهاز אئين جھومندو آهي جيئن كو . سان ٹكرאئي پنهنجو وجود وڃائيندא آهن
אسان کي אئين كڎهن به محسوس كونه . ُموאلي چكو وڌيك پي ويٺو هجي

ٿيندو آهي ته كو אسان آفت جيڎي جهاز تي آهيون پر لڳندو آهي ته ڄڻ هي جهاز 
ي زور تي نه، پر لهرن ۽ هوאئن جي نه پر كاٺ جو ننڍڙو تختو هجي، جو אنجڻ ج

كجھه وقت ته אسين خاموش ستا پيا . رحم ۽ كرم تي אڳتي وڌي رهيو آهي
پوِء زمان چشمو الهي، אونڌو ليٹي ڳائڻ . هوندא آهيون ۽ پيا ٿك ڀڃندא آهيون

ڊم ڊم ڊيگا ڊيگا  ــ موسم ڀيگا ڀيگا ـــ بن پئي مين تو گرא ’شروع كندو آهي، 
  ‘! ـــ صورت آپ کي سبحان א مين تو گرא هائي א

پهرين رאت به אهو گانو ٻڌאيائين، ٻي رאت به אهو گانو،پوِء روز روز אهو 
  .كالهه آخر چيومانس ته يار ٻيو به ته كو ٻڌאِء. ساڳيو گانو ٻڌאئيندو رهيو

  .زمان پڇيو“ ؟....ڇو אهو پسند ناهي ڇا”
  “.پسند ته ڏאڍو آهي، خاص كري ههڑي موسم ۽ سمي ۾”
  .زمان ورאڻيو“ مون کي به ڏאڍو پسند آهي”

: אڄ وري جڎهن אهو گانو ڳائي بس كيائين ته چيومانس. چپ ٿي ويس
: ٿڌو ساهه کڻي چيائين“ ؟...אن گاني جو جالب ورتو אٿئي ڇا. ڳالهه آهي الال، ڇا”
  “.‘هنڌ אو سڑي جتي אو ٻري’بس يار كهڑيون ٿو خبرون پڇين، ”
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مون نٿي چاهيو .  عشق جي چكرن ۾ آهيسمجهي ويس ته אسان جو دوست
سخت ننڈ אچي رهي هئي ۽ عشق . ڏينهن ٿي وڃي ها. ته وڌيك کيس چوريان

  .  وجود قليل ٿيندو آهي سندن محبت جا دאستان אوترאئي طويل ٿيندא آهن جيترو
  “كير آهي אستاد אها پري چهره؟”

پر  .و منهنجي وאت مان אوچتو نكري ويو ۽ پڇي ويٺسڇپر خبر ناهي 
خوش نصيبيَء سان دאستان אيترو ننڍو هو، جيترو אن پري چهري جي هن ننڍي 

لنڈن کان هيَء אيرאني ڇوكري سنگاپور الِء پئسنجر جي . Stayجهاز تي ننڍڙي 
كرאچي پهچڻ سان پهريون . ممباسا تائين خاموش رهي. صورت ۾ چڑهي هئي

عرشي تي پيل دفعو هن مسكرאيو ۽ سنگاپور تائين روز هن وقت هوَء ٻاهر 
. دوست مٿيون گانو ڳائيندو هو אسان جو. كاٺ جي بئنچ تي אچي ويهندي هئي

  .‘صورت آپ کي سبحان א’يعني 
سو گيا سارא زمانه نيند کيون ”: ۽ پوِء هوَء אيرאني لهجي ۾ ڳائيندي هئي

ظاهر آهي، نه كم نه كار سڄو ڏينهن آرאم كرسيَء تي ويهي، (“ !آتي نهين
ون ڏسبيون يا چورن وאنگر ڏينهن جو ننڈون كبيون ته رאت جو سمنڈ جون لهري

پر אسان جو دوست אن خوشفهميَء ۾ )  سوچڻ جي ڳالهه آهي؟ننڈ كيئن  אيندي
אف هي خوش فهميون جن جي بنا تي . مبتال ته کيس سندس عشق جاڳائيندو هو

عارضي خوشي ۽ دل جي . دلبر جي جفائن کي به אدאئون سمجھيو ويندو آهي
ي سكون خاطر אنسان خوشفهميَء کي אئين چهٹي پوندو آهي، جيئن كو عارض

אونهي سمنڈ ۾ ٻڎندڙ چند گھڑين جي سكون خاطر كنهن لنگھندڙ وڏي مڇي 
. جي پڇ کي قابو جھليندو آهي، جا ٿورو אڳتي هلي کيس ڳڑكائي ڇڎيندي آهي
 جنهن کي هو محبوب ۽ ديوتا سمجھي پوڄا كندو آهي، אن جي ئي ڀينٹ چڑهندو

نازכ صنف جي . אڄكلهه هرشيِء جو قدر كيترو نه تبديل ٿي چكوآهي. آهي
ٻن مٺن ٻولن . هك مختصر مسكرאهٹ کي אسان محبت سمجهي ويهندא  آهيون

. کي پيار سمجھي ويهندא آهيون ۽ خوشفهميَء جو  شكار بنجي ويندא آهيون
 אڄكلهه شايد ٻين شين وאنگر محبت ۾ به مالوٽ آهي يا אسان کي هن جي

ڇا אسان جي دوست جي محبت سندس دل . حقيقت معلوم كندي אذيت ٿئي ٿي
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. تائين محدود ۽ مقيم آهي يا אديَء کي خبر نه چار، אدي کي عشق אنڌو كيو
بهرحال جهڑي طرح توهان وٽ تندرست ٿيڻ تي مريض کي אسپتال جو بسترو 

ي ڇڎڻو پوندو آهي، ساڳي طرح אسان وٽ منزل אچڻ تي مسافر کي كئبن ڇڎڻ
אن ڏينهن کان پوِء ”....  صرف يادن جا ڍير ڇڎي وئيَءسنگاپور بعد هو. پوندي آهي

مون کي هرروز אئين لڳندو آهي ڄڻ هوَء سامهون بئنچ تي ويٺي آهي ۽ ويٺي 
  ....زمان ٻڌאيو“ ڳائي

چتائي ڏٺو ته مون کي كجھه نظر . مون چشمو الهي صاف كري وري پاتو
. لهر آئي جنهن جا ڇنڈא سڄي بئنچ کي ڌوئي وياهك وڏي . نه آيو، بئنچ خالي هئي

مون کي אيرאني دوشيزه کان به خوبصورت، زياده . مون وري אن بئنچ ڏي ڏٺو
  .حسين ڇوكري كجھه گھڑين الِء نظر אچي غائب ٿي وئي

يار تون به ته پاڻ بابت كجھه ٻڌאِء، ضرور ”گھڻي دير چپ ڏسي دوست چيو، 
  “.نديتنهنجي زندگيَء ۾ به بهار آئي هو

  .مون אڇل مان جوאب ڏنو مانس“ .نه”
  “.אها زندگي نه آهي، جنهن ۾ بهار نه אچي. كوڙ ٿو ڳالهائين”
عرض هي آهي . ل جوאب ڏئي نه ٿو سگھانوאفسوس جو אن سوאل جو معق”

ته منهنجي زندگي حيدرآباد يونيورسٹيَء אڳيان بيٺل سكل وڻن وאنگر خشك 
  “. آهيدل جي چمن ۾ كا باد صبا نه لڳي. آهي

ڏس آسمان ۾ كيترא אنيك تارא . ضرور كو تارو تو لئه به کڑيو هوندو”
  “.آهن

۽ منهنجي زندگيَء جا سڀئي غريب لمحا אن جي روشنيَء کي پسي . شايد”
 آمريكامكمل ٿي وڃن ها، پر جلدي אهو غائب ٿي ويو، אهو ستارو نه، پر كو 

. ڳ رאهه وٺي ويوهك אلڳ منزل طرف پنهنجي אل. جو ڇڎيل مصنوعي تارو هو
אن بعد آكاش هميشه . كنهن ٻي دنيا جي كشش هن کي پاڻ طرف ڇكي ورتو

ككرن جا به كيترאئي قسم آهن مثال طور . ككرن سان ڇانيل رهي ٿو
ككر تمام خطرناכ .  ككر، آرٹوگرאفك ككر وغيرهTurbulenceٹربيولينس 
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ا كري ڇڎيندא آهن غريب تارن جي روشني فن. وچ ۾ آڏא ٿي بيهندא آهن. ٿيندא آهن
  “.۽ دنيا جي رهوאسين کي تاريك رאهن ۾ ڀٹكڻ الِء مجبور كري ڇڎيندא آهن

آهستي آهستي رאت جي אوندאهي . كجھه گھڑين الِء خاموشي تاري ٿي وئي
אسان ٻئي אتي بيهي نئين ڏينهن جي تازي ڄاول سج . غائب ٿي، אڇو صبح ٿي ويو

پيٹ ڦاڙي ٻاهر نكتو ۽ سڄو ٿوري دير بعد سج سمنڈ جو . کي ڏسڻ لڳاسين
. هك معصوم ٻار وאنگر سج جو منهن چمكي رهيو هو. سمنڈ روشن ٿي ويو

 Wool(‘ وول پئك’هك وڏو كارو . کاٻي پاسي آسمان ككرن سان ڇانيو پيو هو
Pack (אن كاري وڏي ككر کي . ككر אڳتي وڌيو ۽ سج کي كارو كري ڇڎيو

كاش کيس خبر هجي ها ته אسان . سج جونه אسان جو نه ...... كجھه به خيال نه ٿيو
كيتري چاهه سان، كيڎي محبت سان، كيڎي پيار مان אن نئين ڄاول معصوم 

  .سج جو אنتظار كري رهيا هئاسين
هتي هميشه . אدא، هن وقت אسان جو جهاز خليج بنگال ۾ تري رهيو آهي

 جي אكثر هتي طوفان لڳندא آهن جي אڳتي هلي بنگال. پاڻيَء ۾ جوش هوندو آهي
كولمبو ڇڎڻ بعد وري زمين نظر نه آئي . ساحلي عالئقي تي حملو كندא آهن

نقشي ۾ جيكڎهن ڏسندين ته . چؤطرف وري ساڳيو پاڻي ئي پاڻي آهي. آهي
. توکي معلوم ٿي ويندو ته دنيا جو فقط هك حصو زمين آهي ۽ ٹي حصا پاڻي

پرאڻي . ويومون کي سمجھه ۾ نه ٿو אچي ته هن دنيا جو نالو ڌرتي ڇو رکيو 
پنهنجي آسپاس ٿوري زمين ڏٺائون ته دنيا جونالو . زماني جا ماڻهو به عجيب هئا

  .رکڻ کپندو هو‘ ساگر’کين هن دنيا جو نالو . کڻي ڌرتي رکيائون
خاص كري אنهن ماڻهن الِء . هي سامونڈي زندگي بلكل مختلف آهي

قيد کان آزאد دنيا جي جھنجھٹن ۽ رسم و روאج جي . جيكي تنهائي پسند كن ٿا
  . تو وٽ چؤطرف زمين۽چؤطرف پاڻي ئي پاڻي ۽ אكيالئيَء . زندگي آهي

  تو مار جولي باتي ــ تو مار گھوري شاٿي”
  )تو وٽ چرאغ ٻري ٿو ۽ گھر ۾ ساٿي به آهي(

  تو مار אچهي ڊאنگا אمار אچهي جول
  )تو الِء زمين آهي ۽ مون الِء پاڻي(
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  تو مار بوشي ٿاكا אمار چوال چول
   ٹئگورـــ.) ِء آرאم آهي مون الِء هميشه جوهلڻتوال(

  
ٹئگور جو . سڀاڻي אسان کي زمين نظر אيندي، جا بنگال جي سرزمين آهي

אها ڌرتي جتي مون جهاز هالئڻ جي هنر جي بنيادي . ديس، نظرאالسالم جو ديس
. چٹگانگ مون الِء אيترو ئي پيارو آهي جيترو پيٹارو. تعليم ۽ سکيا حاصل كئي

ڏينهن بعد جڎهن زمين جو كنارو ڏسڻ ۾ אيندو آهي ته אن وقت ڏאڍي گھڻن 
 پکي نظر אيندא Sea-Gull‘ سي گل’زمين جي نظر אچڻ کان אڳ . خوشي ٿيندي آهي

. אڏאمي به سگھن ته تري به سگھن. جي كبوتر کان وڏא אڇي رنگ جا ٿين. آهن
 אڇليل بچيل کاڌو ي هڻي مڇيون ڦاسائي کائين يا جهاز تانٻگذرאن الِء پاڻيَء ۾ ٹ

پوِء . هي كڎهن كڎهن ته سؤسؤ ميلن جو مفاصلو به طيِء كري אيندא آهن. کائين
ٿكجي پوندא آهن ته وري ترڻ شروع كندא . جهاز سان گڎ كناري ڏي אڏאمندא آهن

אڄكلهه رستي ڳولڻ الِء جهاز تي אنيك قسم جا אوزאر ۽ آال آهن، پر پرאڻي . آهن
 هنن پکين ، جا ماڻهو، جهاز وאرא يا ڀٹكيل مسافر ۾ ۽ אڄ به پرאڻي قسميزمان

کي ڏسي خوشيون ملهائيندא آهن ته هاڻي زمين ويجھي آهي، ۽ صحيح رستو وٺي 
جي نالي سان سڎبي ‘ گڎهه مڇي’هن پکيَء کان عالوه هك مڇي جيكا . آيا آهيون

، جڎهن جهازن جا حادثا ٿيندא آهن ته ڃي ٿوآهي ۽ אن کي مارڻ ڏوهه سمجهيو و
  . َء مڇي ٻڎندڙن جي چؤگرد ڦرندي آهي ۽ بچائڻ ۾ مدد كندي آهيهي

ڊيوٹيَء جو وقت ٿي ويو آهي، چئن كالكن الِء . چڱو وڌيك ٻئي دفعي
  .وאري هاڻ אچي وئي آهي منهنجي جهاز هالئڻ جي

  
  

  ــــــ تنهنجو پنهنجو
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 )ن(ب 
  

وٺڻ אسان جو هتي كولمبو אچڻ جو پروگرאم بلكل كونه هو، پر تيل 
אسان جي . هاڻي ممباسا مان تيل نه وٺندאسين. خاطر ٻن ڏينهن الِء ترسيل آهيون

 جهاز ۾ تيل الِء كافي .جهاز تي روزאنو تيل جي کپت אٹكل ٹيهه ٹن کن آهي
جڳهه ٿئي ٿي ۽ אٹكل پنڌرهن سؤ ٹن رکي سگھجي ٿو، جو پنجيتاليهه ڏينهن الِء 

 تائين آمريكاتان تيل کڻن بنا هاڻي جيكر אسان چاهيون ته رستي . كافي آهي
 پهچڻ الِء ٻه رستا آهن، هك ته هي هندي وڏو سمنڈ ۽ آمريكا. وڃي سگھون ٿا

. אئٹالنٹك سمنڈ لتاڙي وڃون يا جپان پاسي کان ڦري پئسفك سمنڈ جھاڳي وڃون
پهريون رستو ٿورو ڏکيو آهي، جو אئٹالنٹك سمنڈ ۾ گھڻو كري جوش ۽ طوفان 

پئسفك سمنڈ تمام . ننڍو آهي سو אهو אختيار كندאسينٿا رهن پر جيئن ته אهو 
ماٺو آهي پر وڏو هئڻ كري وڏو ڦيرو كرڻو پوندو، جو جهاز جي كمائيَء جي 

جهڑو . دنيا ۾ سڀ کان خرאب سمنڈ אئٹالنٹك آهي. لحاظ کان مناسب نه رهندو
كڎهن كڎهن تي אتي אيڎيون وڏيون . تهڑو جهاز ته אهو پار كري نٿو سگھي

كڎهن كڎهن كمزور . ي جهاز مٿان لنگھي ويندو آهيڻچن ٿيون جو پاڇوليون א
هن سمنڈ )  جي كافي ڊگھا ٿين ٿا)Tanker(خاص كري تيل جا جهاز (۽ پرאڻا جهاز 

אن کان عالوه طوفان ۽ . و پون۾ ڇولين جو مقابلو نه كندي، وچ  مان ٻه אڌ ٿي
شايد .  ڇڎينوريمستقل سخت هوאئون وڏن وڏن نيويگيٹرن جون به وאيون بتال ك

אهو ئي سبب آهي، جو אنسان هن سمنڈ تي دير سان ۽ آخر ۾ فتح حاصل كئي ۽ 
אڳئين زماني ۾ .  کنڈ کي لڌو ويوآمريكاسڄي دنيا ڳولڻ بعد هي سمنڈ لتاڙي 

 ويندو هو ته هن سمنڈ جو كو كنارو نه آهي ۽ אتي وڃي ڇوڙ سمجھيوאهو 
سمنڈ پار كرڻ بعد معلوم ٿيو ته پر پوِء هن . ي ٿيئ جتي وڃي دنيا دنگ ٿ.كري

  .ڌرتي گول آهي
تيل جنهن . אسان كولمبو مان كيترن ئي قسمن جو تيل وٺي رهيا آهيون

 سڎجي ٿو Heavy Oilتي جهاز وאري אنجڻ هلي ٿي، אن کي مئرين آئل يا هيوي آئل 
و بلكل كچو، جنهن صورت ۾ زمين مان نكري ٿو، ذري گھٹ אن ۾ يكج
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شكل ۽ پاڻيٺ ۾ بلكل ڏאمر جهڑو، . ي ۾ سستو ٿئيאهو سست. ورتو وڃي ٿو
אن کي صاف ۽ پٹڑو كري אستعمال ۾ آڻڻ الِء אسان وٽ جهاز تي אلڳ مشينون 

جهاز جا جنريٹر، الئيف بوٽ אنجڻ ۽ אيمرجنسي فائر پمپ وغيره ڊيزل آئل . آهن
. نگو ٿو پوياتي هلن جو عام ڊيزل آئل سان ملندڙ جلندڙ ٿئي ٿو ۽ كافي مه

ان عالوه مختلف مشينن کي چكنو رکڻ الِء مختلف ليوبريكيشن آئل אنهن ک
Lubrication-oilملينا، אليكسيا، تلپا، تلونا، وغيره وغيره: مثال طور.  آهن....  

َهيَء نو .  آهيSulzerאسان جي جهاز کي جيكا אنجڻ هالئي ٿي، אن جو نالو  َ
אن مان لڳائي سگھجي אنهيَء طاقت جو אندאزو . هزאر ڇهه سؤ هارس پاور جي آهي

. َٿو ته هي אسكوٹر ۽ موٹرسائكلون فقط אڌ کان ڏيڍ هارس پاور تائين مس ٿين
جنريٹر جو كم آهي אليكٹرسٹي پيدא . אن אنجڻ کان عالوه چار وڏא جنريٹر آهن

. كرڻ، جنهن تي ٻيون ننڍيون ننڍيون مشينون، אنجڻيون ۽ پمپ هالئيندא آهيون
ركسٹي پيدא كري سگھن ٿا جا هك ڳوٺ الِء אهي مڑئي جنريٹر אيتري אليكٹ

. كافي آهي ۽ אنهن کي لڳاتار مهيني ٻن الِء بنا روكڻ جي هالئي سگھجي ٿو
 هك كافي ۾ هالئيندא آهيون نه ته بندرگاهه  جنريٹرسمنڈ تي هوندא آهيون ته ٻه

 آهن جن ۾ طاقتور Boilersسرد ملكن ۾ تيل ۽ پاڻيَء کي گرم كرڻ الِء . رهي ٿو
אن کان سوאِء جهاز جا . אهي پڻ ڊيزل آئل تي ٻاريون. يدא كري سگهجي ٿيٻاڦ پ

سڄي אنجڻ روم . بورچيخانا ۽ بيكريون پڻ ڊيزل آئل تي يا אلكٹرכ تي هلن
پنج ماڙ آهي ۽ אيڎي كشادي آهي، جو هك ئي وقت جيكر پنج سؤ کان به مٿي 

  .موٹر كارون هك ٻئي مٿان ۽ پاسن کان بيهاري سگھن ٿيون
 قدرتي طرح אهڑي هنڌ تي آهي، جتان אٹكل هر جهاز جو لنگھه كولمبو

 هتي تيل جون وڏيون وڏيون كمپنيون آهن ۽ بنا ڊيوٹي ۽ ٹئكس جي .ٿئي ٿو
אسان . تيل وكامي ٿو، אن كري هر وقت هتي جهازن جي قطار لڳل هوندي آهي

جي جهاز جي هك پاسي אنگريزن جو مال بردאر جهاز بيٺو آهي ۽ ٻئي پاسي 
אنهن تي هر . كوبه گدلو جهاز ڏسين ته يوناني سمجھجهانِء.  آهيني جهازيونا

אنهن تي كوبه ڊسيپلين نه هوندو آهي ۽ אكثر مست جهاز . قسم جا ماڻهو ملندِء
  .سڎيا ويندא آهن
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لنگر كيرאئڻ سان אسان پارٹي كئي ۽ ٻين جهازن جي آفيسرن ۽ كولمبو 
سڄي جهاز کي كنوאر . وچڱو رنگ رهي. جي معزز ماڻهن کي دعوت ڏنيسين

رنگين بلبن جي روشنيَء ۽ ڀڑكندڙ كپڑن جي چمك، . وאنگر سينگاريو هئوسين
يل خوشبوِء ۽ خوبصورت چهرن، وکڑفضا ۾ كيترن ئي قسمن جي عطرن جي 

  .چؤڌאري حسن نظر אچي رهيو هو. چؤطرف چهچٹو لڳائي ڇڎيو هو
هك مون سان سڄو وقت . فضا ۾ عجيب مهك ۽ خوشبوِء  مچيل هئي

مون کي درאصل . ٿوري ئي وقت ۾ ڏאڍو دوست ٿي ويو. אنگريز אنجنيئر گڎ هو
شروع ۾ . אنگريزن جي دوستيَء ۽ ڊپلوميسيَء ۾ كوبه فرق نظر نه אيندو آهي

  “پاكستان كٿي آهي؟”. مونکان منهنجي ملك بابت پڇا كيائين
ڏא توهان ننڍي ٹهي كهڑي آهيو؟ توهان جا אبا ڏא”: چيومانس. ڏאڍي کل آيم

ته وڏא هوشيار هئا، אسان جي ملك ۾ پهچڻ کان אڳ کين אسان جي ملك جو 
جو علم پئجي ) بيوقوفيَء جي حد تائين(رستو، אوڻاين پوڻاين ۽ ساده مزאجي 

. ڏאڍو شكي ٿيو“ .توکي אها به خبر ناهي ته אسان جو ملك كٿي آهي. چكو هو
جاگرאفيَء ۾ پڑهيو ننڍي هوندي . نه يار אهڑي ڳالهه ناهي”: ڦكو ٿي چوڻ لڳو

  “.هوم
كجھه . هيو هئي يا پوِءڑع کان אڳ ۾ پ1947دل ۾ سوچيم ته پڇيانس ته 

  “.ٻڌو אٿم ته توهان جي ملك جا ماڻهو ڏאڍא مهمان نوאز آهن”: دير ترسي چوڻ لڳو
אن مهمان نوאزيَء ئي ته אسان کي سؤ سالن جي الِء غالم بڻايو ۽ توهان ”

  “.کي حكومت كرڻ جو موقعو ڏنو
  “אسان توهان تي حكومت نه، پر تهذيب سيکاري”
هي مرد ۽ . وאقعي منهنجا گورא ڀا، توهان אسان کي تهذيب سيکاري”

عورت جي بي حجابي، چيلهه ۾ هٿ وجھي ، جسم جسم سان مالئي نچڻ، هي 
ِمدهوشي، هي بيشرمي ۽ بيحيائي جيكڎهن تهذيب آهي، ته پوِء توهان אسان کي 

 ڇا אسان لٹايو ۽ وڃايو، كاش אن جو به كو حساب پر. گھڻو كجھه ڏنو آهي
  “.لڳائي سگھي
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خبر ناهي ڇو كي كي ڳالهيون بنا سوچي سمجهي كيون وينديون آهن ۽ 
بنا سوچي سمجھي ٻڌيون وينديون آهن ۽ אها رאت شايد אهڑين ڳالهين جي الِء 

  . گذري وئي۾وقف ٿيل هئي، جا אهڑين ڳالهين 
قومي زبان . ندرא، رنگ جا كارא ۽ ڏٻرא آهنאدא، كولمبو جا ماڻهو قد جا ب

.  شام جو ساڍي ڇهين کان אڳ ٻڌڻ ۾ אيندي آهينسنهالي אٿن، جا ريڈيو سلون تا
سڄو شهر سوپارين، ناريلن ۽ رٻڑ جي وڻن سان جھنجھيو . هتي ساوכ ڏאڍي آهي

هونَء به قدرتي אصول آهي ته جيترو خط אستوא جي ويجھو אوتري گرمي . پيو آهي
אها خيالي ليك آهي، جا دنيا جي گولي جي ) Equator( خط אستوא .گھڻي۽ گھم 

۾ ‘ ڏکڻ אڌ گول’۽ ‘ אتر אڌ گول’پوري وچ مان لنگھي ٿي ۽ دنيا کي ٻن حصن، 
אن ليك جي هك پاسي يعني אنگلنڈ، جرمني، هندستان، پاكستان . ورهائي ٿي

ليا، وغيره ۾ سيارو آهي ته ليك جي ٻئي پاسي وאرن ملكن جهڑوכ آسٹري
كولمبو پاكستان کان وڌيك خط אستوא جي . نيوزيلنڈ وغيره ۾ אونهارو ٿئي

تنهنكري . سنگاپور، אندونيشيا، كينيا ته بلكل خط אستوא تي آهن. ويجهو آهي
 نٻيل. אن كري زياده ٻيال ٿين. אتي تمام وڏא ڊگھا وڻ ۽ گاهه ٿئي، زياده بارش ٿئي

  .جي كري زياده جانور ۽ پکي ٿين
אن کان عالوه سوپاريون، کاڄا، . بهترين چانهه كولمبو ۾ ٿئي ٿيدنيا جي 

كولمبو، سنگاپور، אنڈونيشيا، . گرم مصالحا به جام ٿين ۽ تمام سستا وكامن ٿا
هيرآباد .  ويندي ويسٹ אنڈيز ۾ توکي سنڌي هندو دكاندאر ۽ وאپاري ملندאآفريكا

رصي کان جي عامل كالونيَء جي هك عورت نرمال ديوي پڻ هتي كافي ع
سندس هك تمام وڏو . پاڻ هتي جي وڏن وאپارين مان هك آهي. رهيل آهي

، عطر، وجنهن تي هرقسم جو سامان كپڑ. ڊپارٹمينٹل אسٹور بندرگاهه وٽ آهي
سڄو . رومال ۽ زيورن جي الِء هيرא جوאهر ۽ ٻيون كيترون شيون وكامن ٿيون

سان جڎهن كيڈٽ سيپٹمبر جي جنگ کان گھڻو אڳ א. كاروبار پاڻ هالئي ٿي
كاليج طرفان سي אسكائوٹنگ جي الِء אنڈيا ويا هئاسين ته كلكتي جي هك 

پنهنجي ديس کان پري . سئنيما هال ۾ پاڻ ۽ سندس ستر سالن جو مڑس مليا هئا
پنهنجي ديس وאسي سان ملي، خوشيَء جو אندאزو אن وقت مون پهريون دفعو 
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ائڻ بعد كنهن سان پنهنجي ڌאرين ملكن ۾ غلط سلط אنگريزي ڳاله. لڳايو هو
زبان ۾ ڳالهائڻ ۾ אيترو ئي مزو אچي ٿو جيترو گھڻي پنڌ كرڻ کان پوِء گھر 

پر زور زور سان . אسان אها فلم ته نه ڏٺي. پهچي سوڙهي بوٽ کي الهڻ  ۾
  .ڳالهائي ڀرپاسي ويٺلن کي به ڏسڻ نه ڏنيسين

. ينאن مختصر مالقات کان پوِء אڄ אٺن سالن بعد كولمبو ۾ ملياس
مون وٽ . جيتوڻيك وقت تمام ٿورو هو پر مون هن سان ملڻ ضروري سمجھيو

. تحفي ڏيڻ جي الِء ٻي ته كا قيمتي شيِء كانه هئي، سوאِء هاال جي אجرכ جي
خبر پئي ته سخت بيمار آهي אن كري گھر ۾ ئي . سندس دكان تي ملڻ ويس

زوري سبب ٻڍאپي ۽ كم. منهنجي אچڻ جو ٻڌي אٿي ويٺي. گھر آيس. رهي ٿي
هوَء ذري ذري حيدرآباد، شكارپور ۽ سکر جون خبرون . سڄي ڌڏي رهي هئي

شكارپور ۾ فالڻو مشهور آچار ۽ كلفي אڃا ملي؟ هيرآباد ۾ فالڻي . پڇڻ لڳي
אهو אڃا . هنڌ هك ٿلهو هوندو هو جتي אسان ننڍي هوندي رאند كنديون هيوسين

سنڌ ۾ چندر ۽ جيوڻي . ر آهيآهي؟ ڊومڻ وאهه ڀرسان فالڻي شيِء آهي، فالڻو مند
  ...ٻائيَء جا ركارڊ אڃا وڄندא آهن؟ ۽ ٻيا كيترא אن قسم جا سوאل

پنهنجي ملك کان پري رهي، هر אنسان پنهنجي وطن جي هر شيَء کي ياد 
پنهنجي وطن جي خرאب شيِء به ٻاهر سٺي لڳي ٿي، خاص كري . كري ٿو

 هر كا شيِء ڦري جيئن هن وقت منهنجي دماغ ۾ ڳوٺ جي. پنهنجي ڳوٺ جي
אحمد نونيَء جا كوאب، . شام جي وقت אسٹيشن روڊ تي ٿڌي هوא........ رهي آهي

، شمن جو پاڻيدرياَء جو كنارو، كشادي هوאدאر درگاهه ۽ אن جي مٹكن جو ٿڌو 
دكان، אسكولن جو شاندאر ۽ وڏيون عمارتون ۽ پكا رستا ـــ توبہ نعوذباא نه 

ذرא جلديَء ۾ אسكولن ۽ رستن جي تعريف لکي . אدא معاف كجانِء. هئا نه آهن
ها، سو مون توسان ڳالهه نرمال ديويَء جي پئي كئي، جا آخري پساهن ۾ . ويس

آ کيس مختصر طور . هوندي به هيرآباد جون ڳالهيون ٻڌي باغ باغ ٿي رهي هئي
كي گھري . كي كي ٻارن جهڑא سوאل هئا. هر سوאل جو جوאب ڏيندو رهيس

 پيدא كرڻ ڙكي אندر ۾ אڌما ۽ ولو. عد جوאب ڏيڻ جهڑא سوאلسوچ ۽ فكر ب
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جهڑא سوאل هئا ته كي سوאل فقط كيا ويندא آهن، جن جو كوبه جوאب نه ٿيندو 
  .كن سوאلن جو جوאب مسكرאهٹ هوندو آهي. آهي

 هك مقامي هوٹل مان لکي كولمبو جي אدא هي خط جو آخري حصو آ
هتي كيتريون ئي هوٹلون تمام .  آهيهيَء هوٹل هك ٹكريَء تي. رهيو آهيان

پري پري تائين ٻيڑيون . چؤڌאري ساوכ ۽ سمنڈ آهي. سهڻين جڳهين تي آهن
אسان جو . تري رهيون آهن ڄڻ ته هوٹل جي سافٹ ميوزכ ٻڌي لمي رهيون هجن

ڏکڻ طرف تمام پري پري کان .  نظر אچي رهيو آهيحجهاز به بلكل چٹيَء طر
سڀاڻي אسان به كولمبو . ن طرف وڌي رهيو آهيهك جهاز نمودאر ٿيو آهي ۽ ه

. کي خيرباد چئي אن طرف كوچ كندאسين ۽ אفق جي پٺيان گم ٿي ويندאسين
  .چڱو وڌيك ٻي فرصت ۾

  
  .گھڻي سك وچان
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  ئ
  

چٹگانگ جي بندرگاهه ۾ אسانجي جهاز کي ٹيون رאت אندر אچڻ جي جڳهه 
. ري אچي لنگر كيرאيوسينٻه ڏينهن אڳ بندرگاهه کان پنڌرهن ميل کن پ. ملي

بري ۽ هوאئي آمدرفت سان گڎوگڎ بحري ٹرئفك به . جيسين אندر جڳهه خالي ٿئي
אيتري وڌي وئي آهي، جو دنيا جي هر بندرگاهه تي אندر گھڑڻ کان אڳ كجھه 

چٹگانگ ۾ هن کان אڳ به .  جيسين وאرو אچي،ڏينهن ٻاهر אنتظار كرڻو پوي ٿو
אن كري چٹگانگ سان منهنجيون كيترون ئي . انٻن سالن الِء آ رهي چكو آهي

. نه صرف چٹگانگ سان پر سڄي بنگال سان. كڑيون مٺيون يادون وאبسته آهن
شهر . كافي تبديليون نظر אچي رهيون آهن. هينئر پورن چئن سالن بعد آيو آهيان
אيوب خان (جيتري ترقي بنگال ۾ هن موجوده . ۽ آسپاس وڌيك سهڻو ٿي پيو آهي

ٹي منزله خوبصورت (بپني بتن . ۾ ٿي آهي، אوتري كڎهن نه ٿيدؤر ) جي
אن کان عالوه . جهڑي ماركيٹ هن وقت سڄي پاكستان ۾ نه آهي) ماركيٹ

كاش تون به هجين ها ته . אسٹيل مل، بندرگاهه ۽ ريلوي אسٹيشن ڏسڻ وٹان آهن
אلماس ۽ خورشيد محل سئنيمائن ۾ . بپني بتن ۾ گڎجي شاپنگ كريون ها

بشير وאنگر هٿ . سون ها، خيام هوٹل ۾ پاڳلن وאنگر ڊאنس كيون هافلمون ڏ
هٿ ۾ ڏئي رאز جون ڳالهيون وچ رستي تي، سنڌيَء ۾ زور زور سان كريون 

چٹگانگ ميڈيكل كاليج جي ). ڇوته هتي كوبه سنڌي سمجھڻ وאرو كونهي(ها، 
چيني هوٹل ۾ گانگٹ ۽ كيكڑא . شاگردن سان پكنك ۾ گڎ حصو وٺون ها

  .خدא جو قسم مزو אچي وڃي ها. هاکائون 
. هتي كي كي ڳالهيون אهڑيون ٿينديون آهن، جو ڏאڍي کل אيندي آهي

مثال طور منهنجي هك אنجنيئر ساٿي کي אهو وهم ويٺل آهي ته جهاز جي אنجڻ 
هك دفعي . جي گوڙ كري אسان روز بروز ٻڌڻ جي طاقت وڃائي رهيا آهيون

يو، אن وقت אتفاق سان خرאب هو ۽ אنجڻ روم ۾، جنهن وقت هن ٹيليفون کن
چٹيَء طرح ٻڌي نه سگھيو جو بعد ۾ ٺيك ٿي ويو ۽ مون کنيو ته صاف ٻڌڻ ۾ 

  .پر هن جوאن جو شك ٿوري پك ۾ بدلجي ويو. پئي آيو
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كتاب پئي ورتاسين، . كالهه چٹگانگ جي نيوماركيٹ ۾ ڏאڍو مزو ٿيو
سڀ پنهنجو پاڻ . هك ڇوكري به ڀر ۾ بيهي پنهنجي پسند جا كتاب پئي ڳوليا

ڇوكريَء ”ٿوري دير بعد مون کي آڱر سان אشارو كيائين ته، . ۾ مشغول هئاسين
  “ڇاچيو؟
“ .توکي كجھه چيائين ته وري کڻي پڇينس. אالئي، آ ته پري بيٺو آهيان”

  .مون ورאڻيومانس
تنهن تي منهنجي دوست هن طالئي مڇيَء جهڑي چست ۽ سمارٽ بنگالي 

ِتمي كڇو بولڇو؟! ِمس ”َء ۾ پڇيس،دوشيزه ڏي مڑي بنگالي ُ ِ محترمه توهان ( “ُ
  )؟.....كجھه چيو

 ستل אجايوڇوكريَء قهري نگاهن سان جيئن ئي ڏٺو ته آ ڊڄي ويس ته 
  : אڇلي چيو هن كنڈ ۾ رکيل پيكدאن ۾ ٿككتن کي ٿڎא هنيا אٿئون پر پوِء

ُאمي كي پاگول هوئي، گيسي، كي تماكي بولبو” ِ “  .تسيَאمي تو پان کائ! َ
منهنجو دماغ ته خرאب نه ٿيو آهي، جو خوאهمخوאهه توکي كجھه چوندس، آ ته (

  ).پان کائي رهي آهيان
کيس ٹيپ ركارڊر . جهاز تي منهنجي پاسي وאري كئبن ۾ زمان رهي ٿو

آهي جيكو صبح شام، آنڌيَء مانجھيَء، مهلو كمهلو وڄندو رهيو ٿي ۽ ساڳيا 
مين ني كها ’گانا به وري كهڑא ـــــ. ۾ وڳا ٿي ۾ فل آوאز Sequenceگانا ساڳي 

، ۽ ٻيا אهڑي ‘گول گپي وאال آيا’، ‘ڀاڀي نهين تو ميري مان هي’، ‘سالم عليکم
 .قسم جا گانا جن کي هر هر ٻڌي چريو ته چريو ٿئي پر سنئون به چريو ٿئي

كيترو سمجھايوسين ته אسان جي ننڈ ٿي ڦٹي، موڊ ٿي آف ٿئي ۽ نثار وسطڑي 
وאسطي א جي . هيڎאنهن אو هيڎאنهن”ٻڌي لياليوسين، ) ٻانهن سميت(هٿ وאنگر 

  .پر حرאم سوئر جو ٻڌي“ .ُمعافي ڏي، مٿي ۾ אٿئون سور، ڏאڍو
دل . אڄ صبح جو אٿڻ سان אسان جي گھٹيَء ۾ قبرستان جي خاموشي هئي

پر پوِء معلوم ٿيو ته كو ٻيو . ۾ چيم ته شكر آهي، אسان تي رحم آيو آهيس
ڦيرאئي، سڀ گانا ڊאهي ويو ) Magnet(ئر ٹيپ ركارڊر جي ربن مٿان چقمق אنجني

درאصل ٹيب . (אٿس ۽ هي אنهيَء فكر ۾ آهي ته گانا אوچتو غائب كيئن ٿي ويا
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جي ربن ۾ لوهه جا تمام سنها سنها ڊگھا ٹكرא ٿيندא آهن جي آوאز ٹيپ كرڻ 
 ڦيرאئڻ سان אهي ذرڙא چقمق.)  سڌא ٿي بيهندא آهن ۽وقت אن مطابق پاسيرא كنڈאئتا

پنهنجي پهرين پوزيشن وڃائي، چقمق جي ڇك مطابق ٿي بيٺا ۽ אسان جو جوאن 
رאت سندس ئي אڳيان كنهن رومال ۾ چقمق . ۽ אسين آوאز الِء سكندא رهياسين

  .ويڑهي ٻن سيكنڈن الِء گھمايو ۽ אتي جو אتي گانا ختم ٿي ويا
ڊאكٹريَء کان عالوه کيس . جهاز ۾ سڀ کان مزيدאر אنسان ڊאكٹر آهي

كڎهن ڏس ته אليكٹريكل אنجنيئر سان بجليَء تي پيو بحث . سڀ كجھه אچي ٿو
. كندو، ته كڎهن مكينكل אنجنيئر سان مشين جي مكينزم پيو سمجھندو

كرאچيَء ۾ هك جرمن אنجنيئر آيو هو، جو אسان سڀني אنجنيئرن کي هن جهاز 
 كيئن ٿي كم Steering Gear بابت سمجھائي رهيو هو ته هن جي אسٹيرنگ گيئر

. ميڑ ڏسي پاڻ به אسان سان شامل ٿي ويو. ڊאكٹر صاحب كو אچي لنگھيو. كري
كالهه سگنلنگ . وري אن تي طرو אهو ته אسان کان به وڌيك سوאل هي پيو پڇي

Signalingال ثم. ٿوري ٿوري ٻڌو אٿم ته سمگلنگ به كندو آهي.  سکي رهيو هو
 ۽ ڦوٹا وٺي سلون ۾ مائٹن کي وكڻي ڏيندو آهي كرאچيَء مان سوپاريون: طور

يا چٹگانگ مان وאچون وٺي دبئي يا عمان ۾ پنهنجي ). جتي خود سستا آهن(
هر دفعي چڱو چوکو نقصان رسندو . كاليجي ڊאكٹرن جي مٿي ۾ هڻندو آهي

אن كري אسان . كڎهن به مون کيس مريض تپاسيندي يا دوא ڏيندي نه ڏٺو. אٿس
لهه ئي ويٺل كانهي ته ڊאكٹر صاحب جو אصل كم كهڑو جي شعور ۾ אها ڳا

هك جي طبيعت خرאب هئي، سو . هك ڏينهن سڀ دوست گڎ ويٺا هئاسين. آهي
אنٹرو . ريڈيو آفيسر سان صالح مشورو كري رهيو هو ته پيٹ ٺيك نه אٿم

وאيوفارم گوريون کانوאن يا سلفا گونوڊن؟ كنهن کي به אهو خيال نه رهيو ته 
ٹر ويٺو آهي، هي آخر كهڑي مرض جي دوא آهي ۽ پاڻ به وري سڄو سارو ڊאك

ِאهڑو كڇي جهڑي ڀت   .کان به وאقف نه هجي‘ ڊ’ڄڻ ته ڊאكٹري جي . ِ
هك ڏينهن سنجيدو ٿي سمجھايومانس ته پنهنجي ڌنڌي سان شوق رک، نه 

پٺيان كو ٻڌي رهيو . ته אهي אفعال رهي ته אئناٹامي کان وري شروع كرڻو پوندِء



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

51 

‘ علم بدن’ـــ ڏهين جماعت جي ! ؟ هون.....אئناٹامي”: وכ طور چيوهو تنهن ٹ
  .۽ سڀ کلڻ لڳا“ .کان

. ٻين جي آرאم جو ڏאڍو خيال ٿيندو אٿس. هونَء ويچارو آهي ڏאڍو شريف
كڎهن به بي وقت ملڻ אيندو ته دروאزي تي آهستي آهستي אئين کٹ کٹ كندو، 

א ۾ آخر ُجو. ي رهيوهجي کي ٺونگا هڻي تپاسAbdomenڄڻ ته كنهن مريض جي 
فلئش . سڄي سڄي رאت ويهي صبح كندو. تائين توڙ كرڻ ته كو کانئس سکي

سگريٹ . روپيا ختم ٿيندא ته سگريٹ نكرندא. ڊאلر ختم ٿيندא ته روپيا. پئي هلندي
 جي ٻاٹلين ته به كم ساڳي زور شور سان پيو هلندو ۽ پوِء اكوالکٹا ته كوك
هن ٻي رאند ۾ كنهن رאنديگر جي کوٽ ٿيندي  كيرم يا كن.كن تيَאنهن جي ڍ

وאندو . א אيندאٿاري وڃي ننڈ مان به هن کي.ته سڀني کي ڊאكٹر جو وجود ياد אيندو
پنهنجي كاليج جي هاكي ، . ُهونَء به رאندين ۾ ته ڀڑ آهي. ماڻهو جو ٿيو

پر . ٻئي سال فيل ٿي پيو. كركيٹ ۽ فوٽ بال ٹيم جو كئپٹن هوندو هو
. و رאندين جو אنچارج هو، پاس كري ڇڎيسيك جي پروفيسر ــ ج‘فارماكاالجي’

سالياني . ٿرڊ אيئر ۾ ڊرאما ۽ كاليج فنكشن ۾ زور شور سان حصو ورتائين
جنهن کي پئٿاالجيَء کان (پئٿاالجي جي پروفيسر . ۾ نمبر کنيائين’ سئمنگ گاال’

 کي صبح شام سالم كندو هو ۽) وڌيك پيار ڊرאمن ۽ سئمنگ گاال سان هو
چوٿين سال ۾ . نتيجي کان אڳ کيس ڀروسو هو ته ٿرڊ אيئر جي مصيبت به ٹري

آخري سال ۾ جورس پروفيسر جي ٹيون نمبر كاري ڌي ۽ . אمتحان نه ٿيس
) جنهن سان كو شادي كرڻ الِء تيار نه هو(ر جي وڏي ڌي سميڈيسن جي پروفي

جي رزلٹ אمتحان . چڱو خوبصورت جوאن آهي. سان هك ئي وقت عشق كيائين
אن بعد کين . نكرڻ تائين ٻنهي ڌرين کي אلڳ אلڳ شاديَء الِء ڏٹا ڏيندو رهيو

ڄڻ چئي رهيو هجي ته معاف كجو، مون شايد אوهان سان گذريل . אئين ڏسڻ لڳو
جنم ۾ پيار كيو هجي ته هجي، هي جنم منهنجو جنم آهي، جنهن ۾ گذريل جنم 

  .جون غلطيون كرڻ نٿو چاهيان
 چٹ به نه هو، گائني جهڑن سبجيكٹن ۾ ته אعزאزي و صفاڑپڑهڻ ۾ אه

 Gynecology by Jeffcordsسندس كالس ميٹ אڃا به چوندא آهن ته . نمبر کنيائين
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۽ ‘ سرجري باِء لو אينڈ بيلي’ لکيو هجيس، جيتوڻيك پاڻته ڄڻ ته كتاب 
جهڑن مشهور كتابن جا سوين صفحا سندس شكل کي ‘ ئوڊسنڊميڈيسن باِء ’

تعليم بعد كجهه وقت هائوس جاب كيائين پر غلط سلط אئناٹامي . ترسندא رهيا
وאرن مريضن  ۽ سكل ڇاتين وאرين نرسين کي ڏسڻ سان אڇت ئي دل کٹي ٿي 

. אسپتال جو گندو ماحول ڇڎي جهاز جي وڌيك گندي ماحول ۾ אچي نكتو. پيس
بهرحال אڄ . يو ٿيهکيس دنيا ڏسڻ جو شوق هو جيكو אئين پورو ٿي سگ

 كچهريون אڌوريون نאسان وٽ هي ڊאكٹر نه هجي ها ته אسان جوجيكڎهن 
  .كيرم ۽ ٹيبل ٹينس رאند جا هفتيوאر پروگرאم فنا ٿي وڃن ها. رهجي وڃن ها

پنهنجي كم سان . منهنجو هن جهاز تي سڀ کان پكو دوست אكبر آهي
مشكل وقت אچڻ تي رאت ڏينهن . سخت محنتي ۽ سخت جان آهي. ڏאڍو چاهه אٿس

אوجاڳي، پورهئي ۽ هرڳالهه جو پكو آهي، سوאِء بک . به نه ٿكبو آهيكم كندي 
. مانيَء جو وقت ٿيو ته پوِء دنيا جي كابه طاقت کيس ترسائي نه سگھندي. جي

 אئين وجھندو آهي، ڄڻ وڏא وڏא گرאنهه وאت אندر .کائڻ جو به مڑس ماڻهو آهي
  .مينهن کان ٹپڑ אندر كجن

پئسا . ي کائڻ سندس خاص هابي آهيهر شهر جي وڏي ۾ وڏي هوٹل ۾ مان
پاڻ سان گڎ وٺي هلڻ جو .  پر بل هميشه پاڻ אدא كندو آهي، ُچاهي پورא پنا هجنس

پر آ ڀڄندو رهندو آهيان ڇو جو جڎهن . شرف هميشه مون کي حاصل ٿيندو آهي
يان، جو هن جي هماني کائي ٻاهر نكرندא آهيون ته آ هميشه پگھر ۾ شل هوندو آ

ت كانٹا، ڇريون ۽ ق سان گڎ אها عادت پڻ آهي ته هوٹل مان نكرڻ وٻين عادتن
۽ پوِء ٻاهر نكرڻ . چمچا پنهنجي کيسي ۾ به وجھي نكرندو آهي ته منهنجي ۾ به

. وقت ظاهر آهي منهنجون ٹنگون אئين پيون ڏكنديون آهن ڄڻ ڀنگ پيون ڇاڻين
جي الِء ته كونه ذري ذري پٺيان پيو نهاريندو آهيان ته كو هوٹل جو بئرو جھلڻ 

אن كري ئي هن سان گڎ ماني کائيندي كيٻائيندو آهيان جو آخر ۾ مزو . ٿو אچي
  .كركرو كري ڇڎيندو آهي

پنهنجي . אصل ڦاسي ويو آهيان. پنهنجو حال ڀائي مون کي ٺاهيو אٿس
. ، پنجويهه دفعا ٻڌאئي چكو آهي“אصل وڏو قصو”ناكام عشق جو قصو ــ אڃا به 



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

53 

 אهوאيتري قدر جو . ه אلف کان ي تائين برزبان ياد ٿي ويو آهيمون کي به سمجھه ت
ي ته آ لقمون ڏيندو آهيان ته پوِء هن هئيندو پاڻ كٿي هٻكندو يا ڀلبو آورجا

هميشه پنهنجا אحسان پيو جتائيندو آهي، . توکي هيئن چيو يا تو هن کي هيئن چيو
ر سمجهائي ته عورت هاڻ ڀال کيس كي. مون هن خاطر هي به كيو، هو به كيو: ته

بهرحال جاني . אها شيِء آهي جنهن الِء سيزر پنهنجي لشكر کي به وساري ڇڎيو
۽ (سڄي جهاز جي رونق سندس دم . دل جو صاف ۽ وفادאر دوست آهي. مڑس آهي

  .سان آهي) جنريٹر مشين
ڄاڻ ته ٿوري دير سمهي وٺان . چڱو אدא، هاڻ ته كافي رאت لڑي چكي آهي

  .جو ٹائيم ٿيو) يَءڊيوٹ(منهنجي وאچ 
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ئ ئر    ئ ا
  

هن وقت هي خط جرمن هوאئي كمپني لفٿنسا جي بوئنگ هوאئي جهاز 
مان لکي رهيو آهيان، אٹكل ستٹيهه هزאر فوٹن جي بلنديَء تي ڇهه سؤ ميل في 

چند گھڑيون אڳ אسان . طرف אڏאمي رهيو آهي) אٹلي(كالכ جي رفتار سان روم 
مصر جي وقت مطابق هن وقت رאت . א تان پروאز كيومصر جي هوאئي אڏي قاهر

. مصر جو وقت پاكستان جي وقت کان ٹي كالכ پٺتي آهي. جا چار ٿيا آهن
אن كري تو وٽ صبح جا ست . هتي پاڻ کان ٹي كالכ پوِء سج אڀري ۽ لهي ٿو

وڄي چكا هوندא ۽ سج پوري آب تاب سان אوڀر ڏي چمكي رهيو هوندو، پر هتي 
  . سان جھنجھيو پيو آهيאڃا آسمان تارن

توکي تعجب لڳندو ته آ سمنڈ سان تعلق رکندڙ هتي هوאئي جهاز ۾ 
كيئن سفر كري رهيو آهيان، كيڎאنهن وڃي رهيو آهيان ۽ ڇو وڃي رهيو 

  آهيان؟
نئشنل شپنگ ’پاكستان جي وڏي جهازرאن كمپني . ته ٻڌ پيارא

مالزم آهيان، אن جو جنهن ۾ آ אنجنيئر جي حيثيت سان ‘ )N.S.C(كارپوريشن 
نالي يوگوسالويا ۾ ٺهي رאس ٿيو آهي ۽ هن ‘ سندربن’ڇويهون نئون جهاز 

 وڃي رهيا ياאن الِء آ ۽ ٻيو אسٹاف يوگوسالو. مهيني جي אٺاويهين تاريخ ملندو
نئشنل شپنگ كارپوريشن، . آهيون، جيئن אهو جهاز پاكستان آڻي سگھون

ٹ אدאرو آهي، جا كجهه سالن ۾ ترقي אي وאنگر سيمي گورنمين. آِء. جيكو پي
 كسندس אڃا وڌي. كئي آهي تنهن کي سڄي دنيا قدر جي نگاهه سان ڏسي ٿي

  .جهاز كيترن ئي ملكن ۾ ٺهي رهيا آهن
. ل جهاز ناهيهيجهاز، يوگوسالويا جو، אسان الِء كو پهريون ٺ‘ سندربن’

ڑوכ אيم ــ هن کان אڳ به אسان كيترאئي جهاز هتان خريد كري چكا آهيون، جه
 ــ وي ٹئكسال ۽ אيم ــ وي مِوي אباسين، אيم ــ وي چناب، אيم ــ وي رنگامٹي، אي

۽ אنهن جهازن کي سڎبو .  جو مخفف آهيVesselوي موٹر . אيم. (موهن جو دڙو
 بيهك ۽ ،جيئن ته هي جهاز ۽ مٿي بيان كيل جهاز). آهي جيكي ڊيزل تي هلن
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 سڎجي Sister Ship كري کين سسٹرشپ אنهيَء. אنجڻ جي لحاظ کان هكجهڑא آهن
  .ٿو

۾ كيترאئي جهاز ٺاهيندڙ كارخانا آهن ۽ هي ملك مشينري  يوگوسالويا
ساڳئي كارخاني پاكستان جي هك ٻي جهازرאن كمپني . ٺاهڻ کان مشهور آهي

وي باغ كرאچي . وي باغ ڊאكا ۽ אيم.الِء به ٻه جهاز، אيم‘ پاكستان شپنگ الئين’
سڀني جهازن ۾ سڄي رهائش אيئركنڈيشنڈ . نه جهازن جهڑא آٺاهيا، جي پڻ مٿين

۽ . رکيل آهي، سامان جي سالمتي ۽ حفاظت الِء موكري ۽ گھڻي جڳهه ٺهيل آهي
  .سلزر אنجڻ تي هلن ٿاَאهي سڀ جهاز 

يوگوسالويا جي هن אدאري پاكستان جي جهاز سازي صنعت ۾ ڏאڍي مدد 
‘ אلعباس’ پهريون جهاز هن جي گڎيل مدد سان كرאچي شپ يارڊ. كئي آهي

وي شاالمار אسان جي كمپنيَء الِء ٺاهيو . گذريل سال ٺاهيو ۽ هاڻي ٻيو جهاز אيم
بهرحال هن وقت אسان سندربن جهاز جي אدאئگي الِء يوگوسالويا جي . رهيو آهي

. ڇڎيندو) אٹلي( هي هوאئي جهاز אسان کي روم. وڃي رهيا آهيون‘ אسپلٹ’شهر 
 ۾ يوگوسالويا جي شهر T.A.J يوگوسالويا جي אيئر الئين אتي ڏينهن ٻه رهي پوِء

 ٻي هوאئي جهاز ۾ چڑهڻو پوندو، جو  وريאتان אسان کي. ويندאسون‘ زگرب’
  .شهر ۾ אچي ڇڎيندو جتي אسان جو جهاز ٺهي چكو آهي‘ אسپلٹ’

هي .  كرאچي پوري ساڍي ڏهين بجي ڇڎي،אسان جي هن هوאئي جهاز
گ، رنگون، سنگاپور ۽ كلكتي کان ٿي پوِء هانگ كان. هوאئي جهاز ٹوكيو

ن روم الِء چڑهياسين ۽ هك ساكرאچيَء مان א. كرאچيَء אسان کي کڻڻ آيو هو
جهاز كرאچيَء کان پوِء دهرאن ترسيو، אن بعد قاهرא كافي وقت . عورت دهرאن الِء

هاڻ چئن كالكن بعد روم . ترسيو ۽ אسان کي گھمڻ الِء كافي وقت ملي ويو
  .روאنو ٿي ويندو) جرمني(ان پوِء پنهنجي منزل فرئنكفرٽ پهچندو، جت

هر قسم جا مسافر يعني، جپاني، . جهاز ۾ אٹكل سؤ کن مسافر آهيون
منهنجي ساڄي پاسي دريَء وٽ . برمي، عرب ۽ ڀارتي سفر كري رهيا آهن

ڀال ............. منهنجو بنگالي دوست زمان ويٺو آهي ۽ کاٻي پاسي هك خوبصورت
ڇوكري ٻوكري . مر نه ۽ نه ٿڌא شوكارא ڀر............. ؟  ...........آهيسوچ كير 
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 پر هك خوبصورت پٹكي سان سٺ ستر سالن جو پوڙهو سک ويٺو ،كانهي كا
אهو . آهي، جنهن کنگھي کنگھي אوسي پاسي وאرن جي ننڈ حرאم كري ڇڎي آهي

و ئي سبب آهي جو وقت كاٹڻ كارڻ تو جهڑي دلبر دوست کي خط لکي رهي
ڇو ته هي جهازאيتري ته . ڇا كجي ننڈ ته אچي كانه ٿي ۽ نه ئي رאت کٹندي. آهيان

. تيز رفتار سان وڃي رهيو آهي جو آخري منزل جرمني پهچندو ته به رאت هوندي
كرאچي کان روم يارهن كالكن جو سفر آهي ۽ پاكستان جي وقت مطابق روم 

 وقت مطابق אتي صبح جا پر روم جي. ۾ ڏينهن جو ساڍي نائين بجي پهچندאسين
پنج هوندא ۽ אڃا אوندهه هوندي، ڇو جو روم ۾ سج پاڻ کان چار كالכ دير سان 

  .ٿو אڀري
ت ۾ אدرאصل ر. ي نموني هي جهاز سڄو سفر رאت ۾ پورو كندوڑאه

ڏينهن جو فقط سج آهي، پر رאت جو . ري يا هوאئي جهاز هالئڻ سولو رهي ٿوحب
جيتوڻيك دنيا جو هك هك .  آساني ٿي رهيكيترאئي تارא آهن ۽ رستو ڳولڻ ۾

אن کان عالوه . حصو نقشن تي ماپيل ۽ ميل آهي، אن هوندي به تارא وڏي مدد آهن
אڃا جهاز بلنديَء تي . جهاز  کي هوאئي אڏي تي هيٺ الهڻ ۾ پڻ  آساني ٿئي ٿي

ئي هوندو آهي، ته هوאئي אڏي وאرא، جنهن رستي تي هوאئي جهاز کي لهرאئڻو 
 سفيد ۽ آسماني بلبن جون قطارون ٻاري لن، אن جي ٻنهي كپرن تي لڳهوندو אٿ

אهو ئي . ڇڎيندא آهن، جي شهر جي بتين کان بلكل אلڳ ۽ صاف نظر אچن ٿيون
كرאچيَء يا حيدرآباد جو . سبب آهي جو هوאئي אڏو شهر کان ٻاهر ٺاهيو وڃي ٿو

ته ٹيهه چاليهه كن كن شهرن جا هوאئي אڏא . هوאئي אڏو وري به אيترو پري ناهي
  .ميل به پري ٿين

. دهرאن تي پورن ٹن كالكن بعد پهتو جهاز سعودي عرب جي هوאئي אڏي
 ٻه جرمن هك فرئنچ ۽  ٻه عرب زאل مڑس .كجھه مسافر لٿا ۽ كجھه چڑهيا

عربي لباس אهڑو ته ٺهي رهيو هو، جو ٻاهرن . پنهنجي عربي لباس ۾ چڑهيا
. س کي تعريف جي نگاهن سان ڏسڻ لڳاملكن جا سڀ ماڻهو هتي جي روאيتي لبا

كرאچي مان جيكڎهن كو ديسي لباس ۾ چڑهي تو سوٽ كوٽ کان وڌيك 
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ڏٺو وڃي ته هر ملك جو لباس سندس ملك جي موسم، روאج ۽ . سمارٽ لڳي ها
  .تهذيب مطابق درست ۽ آرאمدهه آهي

وڌيك آرאمدهه لباس كهڑو ٿي  سنڌ جهڑي گرم عالئقي ۾ سٿڻ کان
َسائنس پڻ אهو ثابت كيو آهي ته سٿڻ جا گھڻا ور جو ؟ ....سگھي ٿو َVacuum خال 

پيدא كن ٿا، سو گرميَء ۽ سرديَء کان بچائي ٿو ۽ אيئركنڈيشننگ جو كم ڏئي 
هو تنگ . پر אسان خبر ناهي ڇو مغربيت جي אنڌي تقليد كري رهيا آهيون.ٿو

. وڍيندאسينسوٽ پائيندא ته אسان به هنن سان برאبري كرڻ الِء אهو ئي لباس א
يورپ جون عورتون وאر كٹرאئينديون ته אسان جون عورتون به وאر كٹرאئڻ ۾ 

אهو كڎهن به نه سوچينديون ته ڊگھا يا كارא وאر ته . فخر محسوس كنديون
سونهن جي نشاني آهن ۽ يورپ جي موسم אهڑي آهي جو عورتون وڏא وאر رکائي 

  . ٿان ۽ مجبور ٿي هنن کي ننڍא كرאئڻا پون هنٿيون سگ
ي پئي ٻڌאئي، جي عربي يكخير אدא مان توکي ڳالهه هن عرب جوڙي ج

ٿلها هئا، جو ڇا ڳالهه ته ٻئي ڄڻا אهڑא . لباس ۾ دهرאن جي هوאئي אڏي تان چڑهيا
 جيكي كجھه ٿلها مسافر אڳ ويٺل هئا تن به شايد אهڑא ٿلها ماڻهو אڳ نه .كجي

ندن ويهڻ جي جاِء بلكل אڳيان س. ڏٺا هئا، جو אنهن جو به ڏسڻ سان وאت ڦاٹي ويو
هاڻي جهاز جو אڏאمڻ ”: هئي سو جهڑو אڳيان وڌي رهيا هئا ته كنهن پٺيان چيو

אسان کي دهرאن جي هوאئي אڏي “ .قاهرא تائين خشكي ذريعي هلندو. ناممكن آهي
پر دهرאن ۾ . لٿاسين) مصر(تي لهڻ جي אجازت نه هئي ۽ سڀ אچي پوِء قاهرא 

 אسان ٻن ٹن ڄڻن لهڻ جي كوشش كئي ته אيئر هوسٹس جهڑو ئي جهاز بيٺو ته
تنهن تي منهنجي دوست پري . لهڻ کان منع كندي چيو ته هينئر نه لهو پوِء لهجو

بابا، هينئر كير نه لهي، جهاز هلي ته پوِء در کولي ”: کان ئي دאنهن كندي چيو
אيندڙ بهرحال هن جو אهو ئي مطلب هو ته هن هوאئي אڏي تي نه پر پوِء “ .لهجو

جهاز ۾ ٻه دفعا ماني ڏني אٿئون پر سوئر جو . قاهرא جي هوאئي אڏي تي لهجو
אن کان عالوه ٻيو جيكو کاڌي الِء . گوشت هئڻ كري אسان مان كنهن به نه کاڌي

هنن . چانهه ۽ كافي به بيكار ۽ ٺريل ملي. ڏنائون سو به ٺيك طرح پچيل نه هو
. آئي. دمت ۽ آرאم کان אسان جي پيمڑني ڳالهين کان، وقت جي پابنديَء کان، خ



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

58 

 کي سفر الِء چونڈين ٿا ۽ P.I.Aאهو ئي سبب آهي جو گھڻا مسافر . אي بهتر آهي
 نه كرאئڻ Reservationאسان به אڳوאٽ . رهن ٿاُسندن جهاز هميشه مسافرن سان ٹٻ 

كري پي آئي אي جي جهاز ۾ جڳهه وٺي نه سگھياسين ۽ هن لفٿنسا جرمن جهاز 
ه دفعا گھرڻ تي به ٻمنهنجي ڀر ۾ ويٺل سک کي . هيا آهيون۾ سفر كري ر

جڎهن پاڻي نه مليو ته אيئرهوسٹس کي پنهنجي منهن ڏאڍيون پنجابيَء ۾ گاريون 
بقول אسان جي شكارپور جي زين پٺاڻ جي، هٿ تي رومال ويڑهي بجو . ڏنائين
  . جيئن אمن به قائم رهي،ڏنائين

. ٻه جرمن ۽ ٻه جپاني. ٹس آهنهن جهاز ۾ خدمت الِء كل چار אيئر هوس
توکي تعجب ته لڳندو ته جهاز جرمن ٿي كري جپاني אيئرهوسٹس ڇو رکيون 

ڇا جرمن ڇوكرين جي کوٽ آهي؟ پر نه אصل ڳالهه هيَء آهي ته ٻي جنگ . אٿن
ٻي جنگ . عظيم کان پوِء جرمن ڇوكريون كو ورلي نوكريون كن ٿيون

ر هك پنهنجي پنهنجي ڊيوٹي پوري عظيم کان پوِء جرمنن אهو فيصلو كيو ته ه
مرد جو كم آهي آفيسن، كارخانن ۽ زمينن تي . ۽ سچي دل سان سرאنجام ڏئي

كم كرڻ ۽ سپاهي ٿي ملك جي حفاظت كرڻ ۽ عورت جو صحيح مقام گھر 
ٿي رهي ۽ ٻي هر ) گھريلو عورت (House Wifeکيس کپي ته אعلى قسم جي . آهي

ار سنڀال لهي، جو سندس گھر ملك كم کان آجي ٿي گھر ۾ ٻارن جي چڱي س
  .جو אعلى گھر سڎجي ۽ ٻار، ملك ۽ قوم الِء فخر ثابت ٿين

אن فيصلي تي كيتري قدر عمل كيو ويو אن جو אندאزو אن مان لڳائي 
. سگھجي ٿو ته جرمني ٿوري ئي عرصي ۾ كيتري ترقي كري ورتي آهي

ه جرمن جيتوڻيك ٻي جنگ عظيم ۾ سڀ كجھه تباهه ٿي چكو هو ۽ هونَء ب
عورت جو مثال אن مشهور چوڻيَء مان لڳائي سگھبو جا אڄكلهه سڄي دنيا ۾ 

۽ אها پڻ عام چوڻي آهي “ אهڑي گھريلو ۽ وفادאر جهڑي جرمن عورت”: عام آهي
  .ته جرمن كار ۽ زאل كڎهن به دوکو نه ڏيندي

 جو P.I.Aאدא جڎهن به آئون قاهري مان لنگھان ٿو ته منهنجي אکيان אڳيان 
ادثو ڦري ٿو جنهن ۾ אسان جا كيترאئي صحافي אسان کان هميشه الِء جدא אهو ح
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ٿي ويا ۽ אسان جي صحافت کي ڄڻ ته في אلحال يتيم كري ويا ۽ אسان جي ملك 
  .جي بي بها صحافت جي دولت چند گھڑين ۾ لٹجي وئي

جهاز مان لهڻ سان آئون سڌو هوٹل . قاهري جو هوאئي אڏو چڱو سهڻو آهي
هوٹل جا بئرא جبن ۽ تركي ٹوپين ۾ مؤدبانا אندאز ۾ . اني کاڌيم۾ آيس ۽ אچي م

جن کي ڏسي مون کي אالئي ڇو אلف ليلى جون كهاڻيون ۽ אن كتاب  بيٺا هئا،
هتي جي وאپارين ۽ ٻين كيترن عرب ملكن . ۾ ڏنل تصويرون ياد אينديون آهن

אصل . جي  ماڻهن جي ئي אها ڇو عادت آهي ته شل نه كو ٻاهريون ماڻهو ڏسن
ٹكي جي شيِء جو روپيو ٻڌאئيندس، پوِء كو وאندو هجي . אبتي کل الهيندس

 مصرخير گھٹ ته אسان جي ملكن جا به نه آهن، پر . ( كريBargainingجيكو ويٺو 
هن جن تي هر قسم جون آאيئرپورٽ تي كيترאئي دوكان قاهرא ). گھڻو زور آهن

يون رکيل آهن، پر ڏٺم شيون ۽ مصر جي ننڍن كارخانن ۽ گھريلو هنرن جون ش
 كابه شيِء وٺڻ تي نٿي ،ته אگھه אيڎא ته ڳرא پئي ٻڌאيائون جو كنهن جي به دل

. پاكستان خط لکڻ الِء ٹكليون ورتم ته אن جا به ٹيڻا پيسا وٺي ويو. چاهي
ڦاٿي ته ڦٿكڻ ’سمجھيم ته پئي جو هتي جي سكي جي چڱي طرح ڄاڻ אٿم پر 

  .جو كهڑي پوسٹ آفيس جو در کڑكايانآڌيَء رאت . وאرو حساب هو‘ كهڑא
جا تعريف ٻڌي هئم سا אکين سان . ُباقي مصر جي حسن جي ڳالهه نه پڇ

. شايد دنيا جو كو ملك مصر جي حسن جو مقابلو كري سگھي. ڏٺم
אنگ . مسكرאئيندڙ سدא بهار مشرقي چهرو، אکيون وڏيون ۽ نيري ڍنڈ جهڑيون

وאپسيَء تي אيئر . א نظر אينديمصر جي هر عورت كلوپتر.  چقمقي كشش۾אنگ 
پورٽ ۾ دאخل پئي ٿيس ته دروאزي وٽ دكان تي هك دوشيزه هٿ جو ٺهيل 

ل كلوپترא ي جيئن אتان لنگھيس ته سڎي پٿر جي ٺهئونآ. سامان وكڻي رهي هئي
  :ڏي ڌيان ڇكائيندي پڇيائين

 “)Want Cleopatra(وאنت كلوپترא؟”
سندس جيئري جاڳندي مون אن كلوپترא جي پٿرאئين بت ڏي گھٹ ۽ 

  چهري ڏي گھڻو گھوريندي پڇيو؛
  “مئل يا زنده؟”
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منهنجي چوڻ جي نموني مان يكدم چرچي جو مطلب سمجھي وئي ۽ 
منهنجي مستقل . مشرقي حيا سندس چهري مان صاف نمايان هو. شرمائڻ لڳي

ڳچيَء ۾ سوني زنجير . تكڻ تي ساهه منجھڻ لڳس ۽ ڊگھا ڊگھا ساهه کڻڻ لڳي
 جنهن ۾ ٻڌل ننڍڙو هوאئي جهاز سندس אڌ אگھاڙي ڇاتيَء تي هيٺ پئي هيس،

مون کي زياده دير אئين تكيندو ڏسي وڌيك شرمائجي وئي ۽ . مٿي ٿيڻ لڳو
  :هوאئي جهاز مٿان هٿ رکي چوڻ لڳي

  “؟... ڇاهوאئي جهاز پسند  آهي”
  .مون ورאڻيومانس“ .هوאئي אڏو. نه”

سڎ . ن کڻي پٺ ڏنائينوڌيك چرچو بردאشت نه كري سگھي ۽ شرم وچا
لفٿنسا جا مسافر ”אتي الئوڊ אسپيكر تي אعالن ٿيو ته . كيومانس، پر نه نهاريائين

  “.....جهاز ۾ پنهنجي جڳهه אچي وאالرين، جهاز چند منٹن ۾ אڏאمڻ وאرو آهي
ٿورو ئي . آ به אڳتي وڌيس. سڀ مسافر هوאئي אڏي אندر دאخل ٿي چكا هئا

  “אرجوכ. تعال هنا”: كلوپترא سڎ كيوאڳتي وڌيو هوندس ته زنده 
هٿ لوڏي جوאب ڏنومانس ۽ تکو تکو جهاز “ ال ــــ في אمان א ــ يا حبيبي”

. زمان منهنجو אنتظار كري رهيو هو. سڀ مسافر ويهي چكا هئا. تي אچي پهتس
  .هن کي شايد אهو ڊپ هو ته مون کي مصر ۾ ڇڎي جهاز هليو نه وڃي

 جهاز هليو وڃي ها ته پوِء אتي ئي رهجي وڃين !אيڎي دير. אئين كبو آهي”
  “.ها

אدא سان فلمي سيٹ تي ويهڻ سان پنهنجي بهترين موڊ جو مظاهرو كندي، 
  :چيومانس
  .“.ته قبال هينئر وري آ كهڑو توهان سان پيو هالن”
پر پوِء يكدم منهنجو چرچو . زمان وאئڑو ٿي ويو“ ڇا وڦلي رهيو آهين ـــ؟”

  .سمجھي ورאڻيائين
  “.هاڻي يورپ ۾ ڇا ٿيندو. ته دل אتي ئي ڇڎي آيو آهين”
جگر، ڦڦڑ، جيرو، آنڈא ته سالمت . دل وئي ته وڏي ڳالهه ناهي. پروאهه نه كر”

אوسي پاسي وאرא . ۽ אسان ٹهك ڏئي کلڻ لڳاسين“ .ائيندو وتندسهאهي ور. آهن
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ڀر ۾ ويٺل پوڙهي سک کان وڌيك صبر نه ٿي سگھيو، سو . אسان ڏي ڏسڻ لڳا
  :کنگھندي کنگھندي آخر پڇيائين

  “َאو کي گل هي، سانو ڀي ته دسو ــ؟”
אٹليَء جي مشهور شهر . אدא، هن وقت אٹليَء مٿان پروאز كري رهيا آهيون

جنهن بابت رکي رکي پائلٹ . نيپلس جون بتيون صاف نظر אچي رهيون آهن
ف ڌيان زمان هيٺ بتين طر. אڌ كالכ אندر روم به אچي ويندو. ٻڌאئي رهيو آهي

پيو ڇكائي ته ڏسان، پر آ جلدي جلدي خط ختم كرڻ جي كوشش كري رهيو 
אجھو هينئر مسافرن کي سگريٹ . ٻيو خط روم يا يوگوسالويا مان لکندس. آهيان

  .سو في אلحال خط بند كري بيلٹ ٿو ٻڌאن. نه پيئڻ ۽ بيلٹ ٻڌڻ الِء چيو پيو وڃي
  

  .سالم دعائون سڀني دوستن الِء
  جوتنهنجو پنهن
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  ُאقبال ترכ  ۽  هن  جي گھروאري אنجنيئر حبيبه
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  جهاز جي ڊيك تي אستعمال ٿيندڙ،  ڊيك چيئر
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  .سڎجي ٿي) Gangway(جهاز تي  چڑهڻ  الِء  ڏאكڻ،  جيكا گئنگ وي 
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  پائلٹ بوٽ پائلٹ کي کڻي جهاز ڏي وڃي رهي آهي



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

66 

  
  
  
  

    
  )Propeller(جهاز جو پنکو  
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۾ هك جهاز كاٺ جي بالكن تي بيٺل آهي جنهن جو ) Dry Dock(خشك  گودي  

  .אڳيون حصو نظر אچي رهيو آهي
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وچ سمنڈ ۾ جهاز کي هك هنڌ بيهارڻ الِء هن لنگر کي سنگھر . جهاز جو لنگر

)Chain (ُذريعي هيٺ אڇاليو وڃي ٿو جيئن سمنڈ جي تري ۾ کپي بيهي.  
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جو ٺهيل ) تمام هلكي كاٺ(هي كارכ . سمنڈ ۾ ٻڎڻ کان بچاَء الِء الئيف بئاِء

  .ٿئي ٿو ۽ مٿي ئي ترندو رهي ٿو
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  هك مسافر بردאر جهاز
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 جي تصوير جڎهن אلطاف شيخ پاكستان مئرين אكيڈمي چٹگانگ ۾ مئرين 1963
  .אنجنيئرنگ جي تعليم حاصل كري رهيو هو
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وي אباسين نالي پهريون جهاز . جي تصوير جڎهن هن אي1968אلطاف شيخ جي سال 

  . كيوJoinففٿ אنجنيئر جي حيثيت سان 
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ممباسا بندرگاهه ۾ אن وقت جهاز جو ففٿ אنجنيئر אلطاف شيخ ۽ فورٿ אنجنيئر  

  1968 ـ 69سال 
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ئاسين ته אتي جي عورتن  ۾ جڎهن پهريون دفعو جهاز کي دبئي وٺي ويا ه1968

پڑدي خاطر پنهنجي منهن کي هن ريت ڍكيو ٿي ۽ رستن تي كابه ڌאرئين ملك 
  .جي عورت نظر نه آئي
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ئ(ا    )و

  1968بر 

  
کان هوאئي جهاز ذريعي يوگوسالويا جي بندرگاهه ) אٹلي(ٹيون ڏينهن روم 

ان جي س ۾ رهندڙ אאن ڏينهن روم پهچڻ سان، روم.  شهر ۾ آيسSplitאسپلٹ 
رهائش جو بندوبست אڳ ۾ كري ڇڎيو . آفيس جي אيجنٹ אسان جو آڌرڀا كئي

روم جو .  جا وچ شهر ۾ آهي،۾ آياسين‘ هوٹل پئرس’سو אسان سڌو . هئائين
هوאئي אڏو يورپ جي وڏن هوאئي אڏن مان آهي، جتي ڏينهن رאت جهازن جا אڻ 

  . کٹندڙ قافال لهندא ۽ چڑهندא رهن ٿا
هر شيِء صاف سٿري ۽ سليقي .  جا ملك صفائيَء کان مشهور آهنيورپ
אهڑي صفائي قائم رکڻ . رستا ۽ عمارتون چمكنديون نظر אچن ٿيون. سان سجايل

جيكڎهن هر .  سڄي شهر ۾ نه بيهاري ڇڎي آهي،الِء سركار كا ڀنگين جي فوج
،  به אهڑي صفائي قائم ٿي نه سگھيچپي تي ٻهاريَء سان ڀنگي بيهارجي ته

صفائي رکڻ . جيستائين هر هك شهر وאسيَء کي خود صفائيَء جو خيال نه هجي
هتي كچري ڦٹي كرڻ الِء هرهنڌ . کان وڌيك گندگي نه پکيڑڻ ضروري آهي

אئين نه ته جتي سگريٹ پيتو אتي ڦٹو كيو، ميوو . كونه كو دٻو رکيل آهي
و كر۾ تي کائي، کلون אتي ڦٹيون كيون يا چاكليٹ کائي، كاڳر هوא جي رحم 

هر ماڻهو جيكڎهن فقط : جپانيَء ۾ چوڻي مشهور آهي ته. ڇڎي ڏنا ته پيا אڏאمن
پنهنجي گھر جي אڳيان گھٹيَء جو حصو صاف كري ته سڄو شهر چمكندو نظر 

  .אچي
شاگرد پنهنجي غصي ۽ ٿيل . هڑتالون ۽ אسٹرאئيكون هتي به ٿين ٿيون

 نه، ته ڳالهه ڳالهه تي  هرگزناאنصافيَء جو אظهار هتي به كن ٿا پر אسان وאنگر
 ۽ غصي كڍڻ جو אسان وٽ فقط אهو طريقو رهيو آهي ته پبلك .אسٹرאئيك

قومي عمارتن کي نقصان رسائجي ۽ ٻين אکرن ۾ پنهنجو پاڻ کي . بسون ساڙجن
خاص كري هر ڳالهه ۽ مسئلي ۾ شاگردن کي دخل . ۽ ملك کي ڇيهو رسائجي
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. هڑتالون كرڻ بلكل زيب نه ٿو ڏئيאندאزي كري ، پنهنجو قيمتي وقت وڃائي 
אسان . אسان جو ته هك هك منٹ قيمتي آهي. אسان جو ملك ته אڃا ترقي پذير آهي

کي ته אهو كي كرڻ کپي، جنهن سان ملك ترقي كري ۽ ملك جي خوشحالي 
  .אسان جي خوشحالي آهي

جرمنيَء ۾ هك كارخاني ۾ مزورن سان گفتگو كندي مون هك کان 
 Because we can not”: ؟ هن جوאب ڏنو....تالون ڇو نه ٿا كريوپڇيو ته توهان هڑ

afford it. אسان الِء هك ڏينهن جي هڑتال به ترقيَء جي رאهه ۾ رنڈכ وجھندي 
جنهن جو אثر وري אسان ديس وאسين تي אڄ نه ته سڀاڻي ضرور پوندو ۽ אسان ٻين 

  “.قومن جي مقابلي ۾ هك ڏينهن پٺتي رهجي ويندאسين
جيكڎهن جرمني . ي אسان جو ملكٿوچيو، كٿي جرمني كهاڻ ذرא س

جهڑي ملك الِء ڏينهن ٻن جي אسٹرאئيك قومي ترقيَء ۾ رنڈכ  آهي ۽ نقصانده 
. آهي ته אسان الِء هيتريون אسٹرאئيكون ۽ هيترن ڏينهن الِء، كيترو خرאب آهن

אسان کي گھرجي ته אسان به אن قسم جي ذميدאري محسوس كريون ۽ אهو كي 
. ثابت ٿئيكري ڏيکاريون جو سڄي دنيا ۾ باعث تحسين ۽ باعث دאد كجھه 

אسين جيكڎهن چاهيون ته אسان جا شهر به روم، پئرس، شنگهائي بنجي سگھن 
  . جي ضرورت آهييبس فقط هك مستقل אرאد. بلك אن کان به سهڻا. ٿا

אٹكل . אدא، روم جتي آ كجھه ڏينهن אڳ هوس، هك تاريخي شهر آهي
هن ۾ توهان کي پرאڻي ۽ تمام نئين قسم  جو .  پرאڻو چون ٿاچارهزאر سال

. به روم ۾ آهي‘ سينٹ پيٹرس’دنيا جو وڏي ۾ وڏو چرچ . عمارتون نظر אينديون
אيترو ته منجھس كم ٿيل آهي جو هك ٻن ڏينهن ۾ . جو وאقعي ڏسڻ وٹان آهي

نڍي ا دنيا ۾ ننڍي ۾ نيكאن کان عالوه ويٹيكان سٹي ج. ته ڏسي نه ٿو سگھجي
  .حكومت آهي ۽ پوپ ٿو حكومت كري، سا پڻ هتي روم ۾ آهي

بگھاڙيَء .  نظر אيندא(Statue)شهر ۾ جتي كٿي وڏא پٿر جا ۽ ڌאتوَء جا بت 
אن بابت چيو وڃي ٿو ته روم ٻن ڀائرن . جو بت روم جي قومي نشاني آهي

شهر جي وچ ۾ . ٺهرאيو، جن کي ننڍي هوندي אن بگھاڙيَء کير پياري وڏو كيو
چيو وڃي ٿو ته جڎهن אن گھوڙي جو سون بلكل . سوني گھوڙي جو بت آهي
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אسان کي گائيڈ هر شيَء ڏيکاريندو ۽ . وٹڑي ويندو، ته پوِء روم ختم ٿي ويندو
گھوڙو سڄو سون جو ٺهيل ناهي، پر سونو پاڻي چڑهيل אٿس، جو . ڏسيندو هليو

ي ڌيان هك همرאه אسان مان گائيڈ جو אن ڏ. كٿان كٿان لهي چكو آهي
پوِء روم ــ توهان جو . هي سون ختم ٿيڻ تي آهي، آيو كي آيو”: ڇكائيندي چيو

  .سڀ کلڻ لڳا“ شهر ته ختم ٿي ويندو؟
نالي جا سؤ کن ويكرא ڏאكا هك عورت ‘ كمپيڈא گلو’هك وڏي عمارت 

گائيڈ ٻڌאيو ته هتي جي عورتن کي אڃا אهو وهم . گوڏن ڀر پار كري رهي هئي
‘ ندڙ عورت هي سڀ ڏאكا گوڏن ڀر چڑهندي، ته ٻار ٿي ويندسٻار نه ٿي’آهي ته 

مون دل ۾ سوچيو ته پوِء روم ۽ سنڌ جي אنهن عورتن ۾ كهڑو فرق آهي جي 
  .جھنڈن ۽ قبرن کي هٿ ٻڌي אوالد جي گھر كن ٿيون

هيَء אها جڳهه آهي جتان مسوليني بيهي تقرير كندو هو ۽ هن چؤوאٹيَء ”
. אسان جو گائيڈ אسان کي ٻڌאئيندو رهيو. “دא هئاتي ماڻهن جا ميڑ بيهي אهي ٻڌن

هيَء אها جڳهه آهي جتي . هتي نيرو روم کي باه ڏيئي پوِء ويهي چنگ وڄايو هو”
   Reconciliationهيَء مشهور .  فلمائي وئي هئيFall of Roman Empireאنگريزي فلم 

Streetرאڻو قلعو هي سينٹ אينجلو جو پ.  آهي، هي تريوي جو مشهور ڦوهارو آهي
  “.آهي

سڀ کان وڌيك مون کي אهو ننڍڙو ٻيٹ وڻيو، جو شهر جي وچ مان 
سينٹ پيٹر چرچ جي کاٻي پاسي وאري عمارت جي . نديَء ۾ هو‘ تائيور’وهندڙ 

ٹيك الِء ٿنڀن جون كيتريون ئي قطارون آهن ۽ سينٹ پيٹر چؤوאٹيَء وٽ هك 
 ته فقط אڳين ٿنڀن يאهڑي جڳهه آهي، جتان جيكڎهن بيهي אنهن ٿنڀن ڏي ڏسج

ان لكي وينديون ۽ پوئين يجي قطار نظر אيندي، باقي پويان قطارون אڳين ٿنڀن پو
אهو عمارت سازيَء جو وڏو هنر آهي جو پرאڻي . قطار جو هك به ٿنڀو نظر نه אيندو

  .مائيكل אينجلو جون تصويرون پڻ هتي ڏسڻ وٹان آهن. زماني جي ماڻهن ٺاهيو
  آهي(Italian)ماڻهن جي زبان אٹلين . و هنڌ آهيروم אٹليَء جي گاديَء ج
. آهي‘ سينٹ’۽ ‘ ليرא’ سكي جو نالو  هتي جي ۽جنهن کي پاڻ אطالوي سڎيون ٿا

هاڻ بحري ۽ هوאئي جهازن الِء پڻ אٹلي فياٽ . گاڏين کان مشهور آهي‘ فياٽ’אٹلي 
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روم ۾ كا אيكڑ ٻيكڑ ٻي گاڏي نظر אچي ٿي، نه ته . אنجڻيون ٺاهي رهي آهي
صبح جي وقت هر گھر . جيڎאنهن به نظر كجي ته فياٽ كارون ئي نظر אچن ٿيون

۽ بلڈنگ אڳيان خاص كري ننڍي سائيز وאريون موٹرون אئين نظر אچن ٿيون، ڄڻ 
روم ۾ گھڻو كري هر هك وٽ كار آهي پر سفر . ته كي رאنديكن جا ڍير هجن

  .جو אهو وڌيك آرאمده ۽ سستو پوي ٿو. گھڻو كري بس ۾ كن
كڎهن بس ۾ سفر كرڻ بدرאن هرهك پنهنجي پنهنجي كار كڍي جي

هتي جي ڊرאئيورن جي هك ڳالهه . אچي، ته جيكر رستن تي ٹرئفك جام ٿي وڃي
پيادن جو گھڻو خيال رکيو وڃي . قابل ذكر آهي ته אسان وڌيك خوش אخالق آهن

 אهو ئي سبب آهي . ِسگنلن ۽ قانون جي ڀڃكڑيَء کان كافي پرهيز ٿئي ٿي. ٿو
ته به حادثا گھٹ ٿين ٿا ۽ ساڳي جيتوڻيك אسان کان وڌيك هتي جي ٹرئفك آهي،

وقت پيادن ۾ پڻ אهو شعور آهي ته كڎهن به غلط جاِء تان رستو نٿا ٹپن ۽ بس ۾ 
 ته پوِء אن الِء کڻي کين چڑهڻ الِء به صحيح ۽ مقرر هنڌ تي بيهي אنتظار كن ٿا،

گھڻو كري بسون ۽ ٹرאمون ..  پويكجھه پنڌ پيدل هلڻو پوي يا كجھه دير ترسڻو
  .אن كري دونهون نه برאبر رهي ٿو. אليكٹرכ تي هلن

ٻين ۾ ته ڇا پر . عام طرح روم جي ماڻهن ۾ رکائي ۽ شوخي آهي
گرאهك تان قربان پيا . אسان جي دكاندאرن جي ڇا ڳالهه كجي. دكاندאرن ۾ پڻ

 من  رאڻو ريجھي، هك شيِء بدرאن ڏهه ڏھ شيون گرאهك کي ڏيکاريندא ته. ٿيندא
شهر ۾ . نيزياده تر دكان ۽ هوٹلون عورتون هالئ. پر هتي אها ڳالهه ناهي

كيترאئي ڊپارٹمينٹل אسٹور آهن، جتي سئي سڳي کان موٹر كار تائين هر شيِء 
  .ملي ٿي ۽ شهر جي قيمتن کان گھٹ אگھه تي ملي

کان هك طرف . آهي) Mediterranean Sea( کان بحر روم پاسنאٹلي جي ٻن 
 يورپ جي. وينس ۽ ٹرشٹيَء جهڑא كيترאئي سهڻا بندرگاھ אٿس. אڊאركٹك سمنڈ

پر هتي يوگوسالويا ۾ تمام . ن ملكن وאنگر روم ۾ به كافي سردي هئيٻي
توڏي هي خط يوگوسالويا جي شهر אسپلٹ جي هوٹل مريان مان لکي . گھڻي آهي
  .يونאسان ٻن ڏينهن کان هن هوٹل مريان ۾ رهيل آه. رهيو آهيان
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سمنڈ جي كناري تي هيَء هوٹل هن ننڍڙي شهر جي وڏي ۾ وڏي هوٹل 
. אسين نائين ماڙ تي رهيل آهيون. آهي ۽ كرאچي אنٹركانٹينينٹل جيڎي ٿيندي

يوگوسالويا جيتوڻيك . جتان سڄي شهر جو نظارو چٹيَء طرح كري سگھجي ٿو
ر قسم ماڻهن کي ه. سوشلسٹ ملك آهي، پر هتي אيتري چين جهڑي سختي ناهي

 هتي جو سكو دينار ۽ سينٹ .جي آزאدي آهي ته گھمن ڦرن، کائين پيئن ۽ پهرين
 ماڻهن جي زبان يهتي ج. پنهنجي هك روپئي ۾ אڍאئي دينار کن ٿيندא. آهي

  .يوگوسالوين آهي ۽ لکڻي جيتوڻيك אنگريزيَء جهڑي آهي پر אچارن ۾ فرق אٿس
معمولي . ي جي آهينگائي حد درجايورپ جي ٻين ملكن وאنگر هتي به مه

كالهه هك ڊپارٹمينٹل אسٹور ۾ وياسين، جتي ٻاهر جي .  ملهه آهنאشين جا به ڳر
هتي جا ڊپارٹمينٹل אسٹور كافي خوبصورت .  شيِء سستي ملي ٿيردكانن کان ه

. كرאچيَء جيڎو ٿيندو ۽ چار ماڙ هو‘ محبوب كالٿ ماركيٹ’آهن ۽ هي אسٹور 
۽ هر سيلز گرل کي هيون ) Escalators(يون ڻאكمٿي چڑهڻ الِء پاڻهي مٿي ويندڙ ڏ

گرאهكن کان وڌيك وكڻڻ وאريون ڇوكريون نظر אچي رهيون .  هوساڳيو وڳو
هتي אنگريزي كو ورلي سمجھي سو هر ڳالهه الِء אشارא كرڻا پون ٿا ۽ . هيون

منهنجي دوست سعيد ته هٿ جا אشارא به كندو . وאت کي אبتو سبتو كرڻو پوي ٿو
بقول هن جي هنن الِء جهڑي אنگريزي . بيَء ۾ به سمجھائيندو آهيآهي ته پنجا
  .تهڑي پنجابي

جيئن אسان وٽ كو ڌאريو אيندو آهي ته سڀ پيا ڏسندא אٿس ۽ ڌאريو ماڻهو 
َאسان هتي جي سون هزאرن ماڻهن . ساڳي ڳالهه אسان سان هتي آهي. پري کان پڌرو

 سرد ملك آهي אن كري .هتي جا ماڻهو قدאور ۽ تندرست آهن.  آهيون۾ پڌرא
ننڍي هوندي كهاڻين ۾ پڑهبو هو ته رאڻي سالمت يا . خوب ڳورא ۽ ڳاڙها آهن

شهزאدي صاحبه אيتري سهڻي ۽ אڇي هئي جو پاڻي پيئندي هئي ته אهو به نڑيَء مان 
. جي ٺهيل هئي‘ אنڈس گالس فئكٹري’نظر پيو אيندو هو ـــ يا ٻين لفظن ۾ 

ن جو وجود سچو آهي، ته אهي پك هتي بهرحال אهڑين رאڻين يا شهزאدي
אسان کي ته هتي . يوگوسالويا جي كپهه جهڑين گورين سان تعلق رکندڙ هونديون

كالهه ڏאڍو مزو ٿيو، شاپنگ .  ماڻهن جي مقابلي ۾ بلكل كارو سمجههيج
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كجھه پڇڻ . سينٹر ۾ ٻه ڇوكريون مستقل אسان ڏي نهاري مركي رهيون هيون
آخر אنهن مان هك . جي ديوאر کين روكي رهي هئيچاهيون ٿي، پر אڻ وאقفيت 

ڇا ”: ڄڻي دل ٻڌي אڳتي وڌي ۽ معصوميت سان ڀڳل ٹٹل אنگريزيَء ۾ پڇڻ لڳي
  “ ؟.. جا آهيوآفريكاتوهان 

پرين جي كهاڻيَء جي خوبصروت شهزאدي، ”: وڏي אدب سان جوאب ڏنوسين
وڌيك كارא  ته אسان کان به آفريكن.  آهيونAsian نه پر אيشين آفريكنאسان 
  “.آهن

آ ”: چوڻ لڳي. منهنجي אنكساريَء تي شايد ٿورو مٿي تي چڑهي وئي
چيوسينس . “سڎجان ‘ ِمس بيوٹي’جيكڎهن پاكستان، كينيا يا سلون وڃان ته 

جيكڎهن چٹي ۽ ڀوري چمڑيَء سونهن جي . گھڻي خوشفهميَء ۾ مبتال نه ٿي”
 Missجيعالمي حسن نشاني هجي ها ته هندستان جي مس فرح ريتا كڎهن به 

Universeليلى الِء بيابان ۾ خاכ مجنون كڎهن به سانوري صورت.  نه چونڈجي ها 
  “. هانه ڇاڻي

شام جو وאپس هوٹل ۾ پئي آياسين ته هك گھٹيَء مان אوچتو ٹي عورتون 
سندن كپڑא ٻين وאنگر تازي فئشن جا  نه هئا پر بلكل سادא ۽ ڍال . ظاهر ٿيون

ني אسكرٽ يا سلئكس نه هئا پر ٹنهي کي مختلف ڳوڙهن کين ٻين وאنگر م. هئا
رنگن جا ڊگھا پڑא אوڍيل هئا، جي אسان وٽ אكثر باگڑي فقيرאڻيون پائينديون 

شكل . َهك کي كڇ ۾ هڑ هئي. هٿن ۾ كپڑن جون رنگين ڳوٿريون هين. آهن
אسان سمجھيو ته אهي . ۾ صفا معصوم ۽ אکين مان ساديون لڳي رهيون هيون

پر پوِء معلوم ٿيو ته هي ڳوٺاڻيون عورتون آهن ۽ ڀر . يرאڻيون آهنهتي جون فق
وאري ڳوٺ کان شهر ۾ خريدאري الِء آيون آهن ۽ شهر جي ماڻهن وאنگر چاالכ ۽ 

لڳي ٿو ته سڄي دنيا . روم ۾ به هك دفعو אهڑو وאقعو درپيش آيو. شوخ نه آهن
  .، معصوم ۽ سٻاجھڑא آهنאجي ڳوٺن جا ماڻهو هكجهڑא ساد

 يورپ ۾ كيترא ماڻهو پري کان سڃاڻي نه ٿا سگھجن ته مرد آهن يا هتي
אڄكلهه سردي هئڻ كري . وאر عورتن جا ننڍא ٿيندא وڃن ته مردن جا وڏא. عورتون

  .אوور كوٹن ۾ ويتر سندن אئناٹامي جي خبر نٿي پوي
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هر قسم جي ڀاڄي صاف سٿري ۽ . هتي جون ماركيٹون ڏسڻ وٹان آهن
 ۽ مٿان قيمت چي ٿيين ۾ ٿڌن كٻٹن ۾ محفوظ نظر אپالسٹك جي ٿيله. تازي

كن كن هنڌن . جنهن کي جيكي کپي אهو کڻي אوترא پئسا رکي. آهيلکي پئي 
تي ته بنا دكاندאر وאرو سلسو آهي مختلف كٻٹن ۾ كيترن قسمن جون شيون 

قيمت جو سكو سير ۾ وجھڻ سان . رکيل ۽ ٻاهرאن אنهن جي شكل ٺهيل
م كيك، پيسٹريز، چانهه يا ٿڌא مشروبات لفافي ۾ ٹافيون، چاكليٹ، گرم گر
كيترن هنڌن تي ــ אيئرپورٽ، آفيسن، وڏن دكانن ۾ . هيٺ خاني ۾ אچي كرندא

پري  אڃا ماڻهو ٻه قدم کن دروאزي کان. دڙ دروאزא عام جام آهننآٹوميٹك کل
... هوندو ته دروאزي جا ٻئي طاق پاڻهي کلي ويندא ۽ لنگھڻ بعد بند ٿي ويندא

في אلحال پاڻ َسٺ جي ڏهي ۾ حال אهي مڑيئي ڳالهيون אهڑيون آهن جيكي بهر
الِء אفسانوي ٿيون لڳن پر אنشاَءא چند سالن بعد پنهنجي ملك ۾ به عام ٿي 

  .وينديون جيئن ئي ٿوري ٹيكناالجي ۾ ترقي ٿيندي ته
אن كري مشينريَء کان عالوه ٻي . ر آهيويوگوسالويا مشينريَء کان مشه

אسان جي رهائش، کاڌي پيتي ۽ گھمڻ ڦرڻ جو خرچ هتي . نگي آهيامههر شيِء 
جي شپ يارڊ بلي آهي، جيسين جهاز אسانجي حوאلي كن ۽ لنگر کڻي ٻئي ملك 

  .وڃون
 فون كري پڇيو ته هك دكاندאر معلوم Receptionistكالهه هوٹل جي 

ين هتي אهڑين ش. كرڻ چاهي ٿو ته هتي جي هٿ جو سامان سوکڑيَء طور وٺندאؤ
جون قيمتون אهڑيون ڳريون آهن جو אنهن کان هاال جي جنڈيَء ۽ كاشيَء جا ٹپڑ 

. دل ۾ چيم ته אسان ٻين جي خرچ تي رهيل ڇا وٺندאسين. سوين دفعا سستا آهن
  : אسان پاڻ ئي پنهنجي دل هٿن تي رکي چندر جو رאڳ ڳائيندא وتون ته

  ‘دل آهي هٿن ۾، ٿو خريدאر کي ڳوليان’
توکي پاڻ אسان جي دل ۽ جان جو ”:  چيومانس، تهير كرسو فون تي אنكا

  “.كو قدردאن، خريدאر ملي ته אن کي אسان ڏي موكلجانِء
 نه ٿوهتي يورپ جي ملكن ۾ אسان جي ملكن وאنگر آسمان هميشه صاف 

، نه ته هر وقت جهڑ ۽ وسج يا چنڈ جو ته كڎهن كڎهن ديدאر نصيب ٿئي ٿ. رهي
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شهر ۾ پاڻيَء جي .  هن پاسي جي سمنڈن تي آهيساڳيو عالم. بارش لڳي رهي ٿي
. نكاسيَء جو سٺو بندوبست هجڻ كري شهر هروقت صاف سٿرא نظر אچن ٿا

ڀال אها به كهڑي بارش، . بهرحال پاڻ کي هتي جي بارش مان مزو بلكل نٿو אچي
אها به كهڑي بارش جا سڄو سڄو ڏينهن . جنهن جي كري گپ يا چكڻ نه ٿئي

. ل خشك ۽ موٹر گاڏين جي ڦيٿن تائين به پاڻي نه رهيوسي ته به رستا بلك
جن رستا ۽ فوٽ . درאصل אن ۾ هتي جي אنجنيئرن ۽ ٺيكيدאرن جو وڏو ڏوھ آهي

پاٿ אهڑي نموني ٺاهيا آهن جو مينهن جو سمورو پاڻي وهيو وڃي ۽ كٿي به کڎא 
. ٿئيكنهن موٹر الريَء جي تركڻ يا گپ ۾ ڦاسڻ جو אمكان نه ٿو . کوٻا نه ٿا ٿين

جي ‘ بارش پوي ڇهه كالכ، ڇنو ٹمي ڇهه ڏينهن’. هك پنهنجو ڳوٺ  آهي
مصدאق אڌ كالכ אندر وچ ماركيٹ ۾ ٻارن جي ترڻ الِء سئمنگ پول ٺهي ويندא 

ٿي سگھي ٿو ته אهو ئي سبب آهي جو سنڌ مان . آهن ۽ אهڑא تارو كٿي نه ملندא
  . אعلم باאلثوאبوא.........! سڀ کان وڌيك نيويَء ۾ پنهنجي ڳوٺ جا آهن

  تنهنجو پنهنجو
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س   )TRIPOLI(راب

بر    ع1968ڊ

  
تان رאت جو ٻارهين لڳي، אٺاويهين ‘ אسپلٹ’يوگوسالويا جي بندرگاهه 

אڄكلهه آ وري رאت وאري ڊيوٹي كري رهيو آهيان ۽ . تاريخ لنگر کنيوسين
 جنهن وقت .سو אن وقت منهنجي ڊيوٹي هئي. ڏينهن جو אلوَء وאنگر سمهندو آهيان

سڄي سفر ۾ אسان אنجنيئرن کي ڏאڍو خبردאر ٿي رهڻو . جهاز بندرگاهه ڇڎيو پئي
كيترא אهڑא وאقعا ٿيا آهن جو . بلكل نئون جهاز ۽ نئين مشينري آهي. پيو ٿي

אنجنيئرن جي سستي ۽ الپروאهيَء سبب نئين جهاز جي אنجڻ کي كافي نقصان 
سفر كيو  قت گھٹ رفتار تيرفتار به سڄي نٿي رکيسين سڄو و. رسيو آهي

ن كجهه عرصو آهستي آهستي هالئبي  پهريجيئن نئين موٹر كار يا گاڏي. אٿئون
 شهر جي هنچوٿين تاريخ صبح جو لبنان . آهي ته هرهك پرزو روאن ٿي وڃي
يوگوسالويا، . رستي تي كوبه حادثو نه ٿيو. ٹريپوليَء ۾ خيريت سان پهتاسين

و حصو אڊرياٹك سمنڈ جي كناري تي آهي ۽ لبنان، אٹلي، אلبانيا ۽ يونان جو ٿور
אسپين، مورאكو، אلجيريا، ٹيونس، فرאنس، تركي، شام، لبيا ۽ مصر ميڈيٹرينن 

سرديَء جي  كري אڄكلهه سوאِء אئٹالنٹك سمنڈ جي، . سمنڈ جي كناري تي آهن
هر سمنڈ گھڻو كري ماٺو آهي، پر  אسان جيئن ئي אڊرياٹك سمنڈ پار كري 

مٿان وري طوفان ۽ سخت .  ۾ گھڑياسين، ته سمنڈ ۾ ڏאڍو جوش هوميڈيٹرينن
جهاز به بلكل خالي .  پورن پنجويهن كالكن تائين گھيري رکيو جنهن مينهن،

. هو ۽ هلكي هئڻ كري كک وאنگر طوفان ۽ لهرن جي رحم كرم تي لڎڻ لڳو
و كڎهن אڳيون حصو سمنڈ ۾ אندر هليو وڃي ته پويون אيترو ٻاهر نكريو אچي، ج

جهاز کي ڦيٿا ته ٿين . (به ٻاهر نكريو אچي) Propeller(جهاز کي هالئيندڙ پنکو 
پٺيان تري ۾ پنکو ٿيندو آهي، جو پاڻيَء کي كپي جهاز کي אڳتي . كونه

. طوفان کا بچڻ خاطر אسان جهاز جي رفتار بلكل تيز كري ڇڎي.) ڌكيندو آهي
ٿي، ته אسان نقشي پورن پنجويهن كالكن بعد جڎهن سمنڈ تي خاموشي طاري 
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تي پنهنجي پوزيشن ڏٺي ته معلوم ٿيو ته هيتري رفتار هوندي به אن عرصي ۾ 
אهڑي قسم جا وאقعا .  هو، پاڻ ٹيهه ميل پٺتي ڌكجي ويو هوجهاز אڳتي ته نه وڌيو

  .سمنڈ تي عام ٿيندא رهن ٿا
ع ۾ طوفان سبب هك جهاز ڌكجي چٹگانگ ۾ سكي تي به سترهن 1962

جنهن کي وري سمنڈ ۾ نه  آڻي سگھيا جو سمنڈ ۾ گھلي .  هوميل کن چڑهي آيو
بهرحال אسان ٹرپولي هك ڏينهن . אچڻ جو خرچ جهاز جي قيمت کان وڌيك ٿي آيو

  . دير سان پهتاسين
אٺين يا نائين كالس ۾ هك سبق آهي، . ٹرپوليَء کي طرאبلس به سڎين

 جي مدد كئي ۽ אها مسلمان ڇوكري، جنهن جهاز ۾ زخمين‘ فاطمہ آف ٹرپولي’
شهر لبيا ۾ به ) Tripoli(هك طرאبلس . سا هن  شهر طرאبلس سان وאسطو رکي ٿي

אسالمي تاريخ ۾ . ۽ ٿي سگھي ٿو ته אها فاطمہ لبيا وאري ٹرپولي جي هجي. آهي
كيتريون ئي كهاڻيون ۽ روאيتون هن شهر . طرאبلس تمام گھڻي אهميت رکي ٿو

 لبنان جي گاديَء جي هنڌ بيروت کان لبنان ملك جو هي شهر،. سان وאبسته آهن
لبنان جو سڄو ملك אيرאضيَء جي حساب سان سنڌ جي . אسي ميل کن پري آهي

  .ً تقريبا אڌو אڌ مسلمان ۽ عيسائي آهن ۾لبنان. حصي جيترو آهي
طرאبلس شهر جابلو عالئقي ۾ آهي ۽ אنهن جبلن جي قطار سمنڈ جي 

۽ آفت جيڎא جو آسمان سان پيا جبل به אيڎא אوچا . كناري کان شروع ٿئي ٿي
ڳالهيون كن ۽ אنهن چوٹين تي ڄميل برف ڏينهن جو چانديَء وאنگر چمكندي 

جبلن تي هك خاص . نظر אچي ٿي ۽ سياحن ۽ نون آيلن جي ڏسڻ جو مركز آهي
ٿين ۽ אهو ئي وڻ هن ملك جي نظر نالي تمام خوبصورت وڻ ‘ سيڈאر’قسم جا 

هي ملك يورپ . ٹكلين تي نظر אچي ٿوقومي نشاني آهي جو جھنڈي، سكي ۽ 
جي ڀرسان آهي אنكري مسلمانن جو ملك سڎאئڻ جي باوجود يورپ جي هوא جو 

  .אثر אٿس
هتي جون . رمضان ۾ به شرאب خانا ۽ هوٹلون عام کليون پيون آهن

عورتون ــ خاص كري ننڍي ٹهي אسكرٽ پهرين، جنهن جي ڊيگھه سٿرن تائين 
 ۾ هو ته مصر ۾ به عورتن مني אسكرٽ پائڻ شروع كالهه ته אخبار. (مس ٿي אچي
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ين جمال ناصر کي عرض كيو آهي ته هو אهڑو وكيو آهي، جنهن الِء אتي جي مول
كو قاعدو كڍي جو אن تي بندش رهي، ڇو جو مني אسكرٽ پائي نماز پڑهڻ 

صدر ناصر جوאب ۾ چيو ته אن الِء قاعدو ته . سان عورت جي אوگھڑ ظاهر ٿئي ٿي
عورت ۽ مرد ٻين يورپين .) هر فئملي پنهنجي مرضيَء جي مالك آهي. نه نكرندو

هتي جون عورتون .  هر جڳهه گڎ ڦرندא رهن ٿا،ملكن وאنگر هتي به آزאدאنه نموني
هوٹل، بس، سئينما تي به عورت ۽ مرد الِء . مردن وאنگر سگريٹ عام ڇكين به

م نه ٿيندو ته كو توهان کي ڏسڻ سان אئين هرگز معلو. אلڳ אلڳ بندوبست ناهي
گھرאئيَء سان جائزو وٺبو ته . پر پنج ئي آڱريون برאبر ناهن. مسلمان ملك آهي

مٿيون ڳالهيون لبنانين جي تهذيب ۾ شامل ٿي . پرهيزگار به جام نظر אيندא
چكيون آهن ۽ مذهب جي خيال کان كافي ماڻهو אن كوشش ۾ آهن ته شرאب يا 

  .ڃنمني אسكرٽ جهڑيون شيون بند كرאيون و
אنگريزي، جرمن، ڊچ زبانون تمام . هتي عربي ۽ فرينچ زبان گھڻي هلي ٿي

  .شهر ۾ كيتريون ئي مسجدون ۽ كليسائون آهن. ٿورא سمجھن
توهان وٽ هك وڄي چكو . هن وقت هتي رאت جا ڏهه ٿي رهيا  آهن

توهان وٽ نائين ڊسمبر ٿي چكي آهي، پر . هوندو، جو ٹن كالكن جو فرق آهي
هن وقت جيكڎهن تون تار كرين . خ אڃا אٺين ڊسمبر هلي رهي آهيאسان وٽ تاري

ته تنهنجي تار نائين ڊسمبر جي مون کي هتي جي تاريخ مطابق אٺين ڊسمبر تي 
 آمريكاهتي ته فقط ٹن كالكن جو فرق آهي، . عني هك ڏينهن אڳي. ملندي

وغيره جتي ٻارهن كالكن جو به فرق آهي، אتي אخبارن ۾ خبرون אسان جي 
جاگرאفيَء کان غير وאقف אهو . كن جون هك هك ڏينهن אڳ ڇپبيون آهنمل

سوچي تعجب کائيندא آهن ته مشرق ۾ كا ڳالهه ٿئي ٿي ته אها مغرب ۾ هك 
  אهو كيئن؟.... ڏينهن אڳ אخبار ۾ אچيو وڃي

 آهي پر جيئن ته پك ناهي אن كري آ ۽ هتان پوِء جهاز بيروت به وڃڻو
پنج ڇهه ڄڻا ٿي ٹئكسي ۾ .   چكر هڻي آيا آهيونزمان باَء روڊ بيروت جا ٻه

پوِء بيروت جو سڄو شهر . ويندא آهيون אن ريت אهو سفر بس کان به سستو پوي
אڳئين دفعي ته אيترو پنڌ كيوسين . گھمڻ الِء پنهنجي گوڏא گاڏي אستعمال كريون
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جو زمان چيو ته هان پاڻ سان تيل به کڻي هلندאسين جيئن ٿكجي پئون ته كنهن 
سڀ کان جونئر آهيون ۽ گھٹ پگھار . وڻ هيٺ ويهي پير ۽ ٹنگون مالش كريون

سو אن ريت، ماني . אٿئون پر گھمڻ ڦرڻ ۾ سينئرن سان وڃي كلهو هڻندא آهيون
 ۾ جتي ٻئي  Situationپر ههڑي. کائي نكرون ۽ وري موٹي אچي جهاز تي کائون

بيروت ۾ .  كيونشهر کان وڃي نكرون אتي پوِء ڀڳڑي، دאل پٹاٹي تي گذرאن
 دليپ، رאجيش ۽ شرميال ٹئگور جون فلمون، אلحمرא ماركيٹ جا Interestخاص 

هه پڇڻ، אمريكن يونيورسٹي ۾ هم وطنين سان گَچكر ۽ دكانن تي چڑهي ٺلها א
אيوننگ אن ’אڳئين دفعي جيكا فلم ڏسي آياسين אها شمي كپور جي . ملڻ

  . هئي‘ پئرس
. هن تي كافي گھرو אثر ڇڎيو آهيبيروت جو هك دلچسپ وאقعو جنهن ذ

زمان ۽ آ مينهن کان بچڻ الِء پاسا . مينهن אچي ڏאڍو پيوبيروت ۾ ي عאڳئين دف
. آخر هك ماڙيَء جي هيٺين در وٽ آڏ ۾ ٿي بيٺاسين. نكنڈون ڳولڻ لڳاسي
كافي دير بيٺا رهياسين پر . مٿي كاٺ جي ڏאكڻ ٿي وئي. پاسن کان دكان هئا

אوچتو در . אڌ گابرא ڀڄي به چكا هئاسين. אميد كانه ٿي ڏٺيبارش بند ٿيڻ جي كا 
بهرحال نالي جي ته . جي مٿان نظر پئي ته تختيَء تي عربيَء ۾ كجھه لکيل هو

۽ مٿي .خبر پئي ته هيَء جاِء، אوطاق يا بيٺك كنهن ليلى نالي محترمه جي آهي
אن ويهي كجھه مينهن کان بچڻ الِء، كجھه بيهڻ بدر. ميوزכ به هلي رهي هئي

ٿك ڀڃڻ جي خيال کان ۽ كجھه نالو وطني نالن سان ملندڙ پڑهي אسان همت 
هك عاليشان ڊرאئنگ روم هو جنهن ۾ ست אٺ ڄڻا . كري مٿي چڑهي پياسين

پياليَء ) قهوو(كنهن حقو پئي پيتو، كنهن كاري چانهن . پنهنجي منهن ويٺا هئا
. ان جو نوٹيس نه ورتوكنهن به אس. ۾ پئي پيتي، هك ٻن אخبارون پئي پڑهيون

אن كري אسان به بالم ٿي كوچ تي ويهي عربي ميوزכ به ٻڌڻ لڳاسين ته آسمان 
مان ٹمندڙ پاڻي پڻ ڏسڻ لڳاسين ته جيسين پڇاڻو ٿئي ۽ אسانکي لوڌيو وڃي 

ٿوري دير ٿي ته . تيسين جيكر بارش بند ٿي وڃي ته אسان پاڻمرאدو هليا وڃون
ُعرب مڇن کي تا ڏيندو، جبي کي درست هك . سامهون كمري وאرو در کليو

 ٿوري جھٹ بعد هك خوبصورت عورت ليلى وאنگر كاري ته .كندو ٻاهر نكتو
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 در جي چانئٺ وٽ بيهي سڀني ڏي ،نه پر אيلزبيٿ ٹيلر جهڑي گوري ۽ تندرست
قتالم كندڙ نظرون אڇالئي عربي ۾ كجھه چيو ــ يعني سڎيو ۽ ويٺلن مان هك 

بند ٿي ويو אن سان گڎ אهي مدهوش كندڙ خوشبوئون پڻ در . عدد אٿي אندر ويو
  .جي אندرאن ٻاهر ڌوكي رهيون،

پهرين سمجھيوسين ته شايد . אسان سوچيندא رهياسين ته چكر كهڑو آهي
ُپر پوِء אهڑو رک رکا ۾ . ڊאكٹر آهي يا وكيل ـــ ۽ هك هك کي پئي گھرאئي
، نين کان به نه ٻڌو هئوسيهلندڙ چكلو ــ جنهن بابت كڎهن كتابن يا پرאڻن جهاز

هاڻ خبر پيئي ته هي عرب دنيا جا אمير بيروت ڀڳا بيٺا !  ٺهيو.وڏسي تعجب لڳ
آهن سو فقط ڦوכ ڀرڻ الِء پنهنجي چلم بنا تماכ ۽ پاڻيَء جي گھرن ۾ ڌوڙ پئي 

אسان هاڻ . אن دورאن هك ٻه ڄڻا فارغ ٿي چكا هئا.  آخر بارش به بند ٿي!پائي
ن ئي وقت ليلى صاحبه نمودאر ٿي ۽ אسان کي אئين אٿي هلي نكرڻ ٿي چاهيو ته א

هن كو سمجھيو ته אسان جلدي ۾ آهيون سو ٻين کان . وڃڻ کيس پسند نه آيو
אسان کي پنهنجي جسم سان . معافي وٺي אسان کي אڳ وאرو ڏيڻ چاهيائين ٿي

אسان وאرن جنريٹرن کان تمام گھڻو گھڻو كرنٹ سيسرאٽ . لڳائي ڇكڻ لڳي
ٿورو ٿورو سندس عربي ۽ אشارن مان . جسم مان لنگھي ويون جي كري אسا

) ۽ شايد غريب ملك جا پڻ(سمجھڻ لڳاسين ته هوِء אسان کي هك پاڙيسري ملك 
باشندא هجڻ كري آفر به گھٹائي אڌ كئي אٿس ـــ پر אفسوس جو אسان جا کيسا به 

  . كري אسين موٹي آياسينڻאسان جي پيٹن وאنگر ذري گھٹ خالي هج
. هيچڱو وڏو شهر آ. ڏאڍو گھميا آهيون) طرאبلس(ان هي شهر ٹرپولي אس
هك خيال کان אسان کي گھمڻ . ون ۽ نظارא آهنيאوچيون אوچيون جڳهچؤڌאري 

. אن كري جو پرديس ۾ ٻن شين جو مسئلو درپيش אچي ٿو. ڏאڍو سستو پوي ٿو
به يورپ ۾ . سي ٻئي شيون אسان کي جهاز تي ميسر آهن. هك אجهو ٻيو ماني

ن ۽ رهڻ الِء جهاز تي هپاكستاني ۽ هرقسم جا مشرقي کاڌא جهاز تي تيار هوندא آ
אيئر كنڈيشنڈ كمرא ــ אنكري كنهن به ملك جي چاهي كهڑي به آبهوא هجي 

 نه  بهאهڑو سک ته هتي جي وڏين هوٹلن ۾. گرم يا سرد، كو خاص فرق نٿو پوي
 אسان جهڑن الِء ته مشكل نه ته هتي پنهنجي خرچ سان אيترא ڏينهن گھمڻ. ملي
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هتي جي ماڻهن الِء ته كا وڏي ڳالهه . هتي مهنگائيَء جو كو كاٿو ناهي. آهي
אن کان عالوه قدرتي پيٹرول هنن ملكن کي رאتو . ناهي جو كمائي به گھڻي אٿن

. سياحت پڻ هتي جي אيكانامي تي אثر אندאز رهي آهي. رאت אمير بنائي ڇڎيو آهي
 אمير وאندكائيَء جا ڏينهن هتي گھمڻ ڦرڻ الِء אچن ٿا ۽ אوسي پاسي جي ملكن جا

 אن كري هتي هوٹلن کان وٺي ريلوي אسٹيشن جي .چڱو پئسو خرچ كريو وڃن
بهرحال جيسين אسان جي گھمڻ ڦرڻ، کائڻ پيئڻ ۽ . كوليَء جي كمائي ٿئي ٿي

باقي ٿوري . خرچ نه برאبر ٿئي ٿورهائش جو مسئلو آهي אن کان بيفكر آهيون ۽ 
ساڳئي حالت ٻين يورپي ملكن جي . ه خريدאري كئي ته پنهنجو پاڻ وكڻڻ ٿيوب

  .آهي
پڇيومانس . جهاز تي موچي آيل هو. يوگوسالويا ۾ منهنجو بوٽ ڇڄي پيو

ــ يعني “ فقط پنجاهه دينار”: ؟ مني آرڊر وאري زبان ۾ چيائين...گھڻو وٺندين
 هك پادر پير مان مون چپ چاپ آرאم سان بوٽ جو هك. אٹكل ٹيهه روپيا کن

ويا جي فلك بوس عمارتن ڏي ڏسي ٿڌو ساهه کنيو ۽ پوِء الهك دفعو يوگوس. الٿو
سڌو وڃي سمنڈ ۾ پيا ۽ . سمنڈ طرف منهن كري ٻنهي پادرن کي کڻي אڇل ڏني

ڳپل دير تائين هفتو کن אڳ حيدرآباد جي شاهي بازאر مان ورتل پنجويهين روپين 
  .ن وٺي آيسئو نو جو پنجاهه روپين جشام. وאرو بوٽ ترندو ڏسندو رهيس

كرאچي کان روم ۽ يوگوسالويا هوאئي جهاز رستي آيو هوس، אن كري 
تمام مختصر سامان کڻڻو پيو ۽ אتي خبر به نه هئي ته كو אسان کي وچ سياري ۾ 

אوور كوٽ ۽ ٻيو كيترو سامان نه کڻي سگھيس، هاڻ . روس به وڃڻو آهي
هتان جي ريڈي ميڈ . هي گھمجيڑكمبل وي هو ته روس Alternativeهكڑو ئي 

دكانن تان אووركوٽ وڃي پڇايم ته معمولي كوٽ جي قيمت به تمام ڳري ٿي 
. سوچيم شايد درزي سستو سبي ڏئي جيكڎهن كپڑو وٺي ڏيانس. ٻڌאيائون

نگو ادرزيَء سان ڳالهه كيم ته معلوم ٿيو ته آرڊر ڏئي ٺهرאئڻ ته אن کان به مه
موٹڻ مهل هك گھٹيَء مان پئي لنگھيس . دو الهي  ڇڎيمخير وٺڻ جو אرא. پوندو

ته هك كوٹن وאري دكان تي قسمين قسمين كوٽ ٻاهر ٹنگيل ڏسي אندر 
אندر ڏسان ته كوٹن ۽ سئيٹرن جا ڍير لڳا پيا آهن ۽ وكڻڻ وאرو ٻين . گھڑيس
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هك . دكاندאرن وאنگر شوخ ۽ چاالכ قسم جو نه پر ڳوٺاڻو ۽ سادو پئي لڳو
تي ئي سئيٹر وٺي אن مان پشم ۽ ٻيڑא پئي كڍيا ۽ پشم جو ويڑهو ڇوكريَء ته א
يكدم سمجھي ويس ته هي كرאچيَء جي لنڈא بازאر وאرو قصو آهي . پئي ٺاهيائين

جتان אسان جهڑא كنگال نيالمي كوٽ وٺي، وڏين وڏين هوٹلن ۽ دعوتن ۾ پائي 
 کيس ته ڏسي .هك پير مرد אنگريز به پاڻ الِء كوٽ ڳولهي رهيو هو. لئه رکن ٿا

אفسوس אن ڳالهه تان نه ته كو هو پير مرد هو پر אن تان ته . ڏאڍو אفسوس ٿيو
  אسان جهڑא صدين کان غالم۾אنگريز قوم جو ٿي كري هن حال ۾ هجي جنهن 

  .نو ٿا سونهماڻهو
אگھه . مون هك عاليشان گرم كوٽ ڳوليو، هر لحاظ کان نئون هو

هتي جي . ( يعني אٹكل ٹيهه روپيا کن،ينپڇيومانس ته پني تي ٻارهن ليرא لکيائ
אيترو ننڍو .) سؤ پياسٹر هك ليري برאبر آهن. سكي جو نالو ليرא، پياسٹر آهي

سوچيم سودو كيو وڃي، جو هتي عرب .  آ به چڑهيس تيאگھه ٻڌي، ٿورو مٿي
ويتر . ملكن ۾ يورپ جي ملكن وאنگر كنهن به شيَء جا مقرر אگھه نه آهن

كيترא دفعا ساڳي جٺ ٹئكسيَء . اندאر אگھه وڌאئيندא آهنٻاهريون سمجھي دك
سو هاڻ كڻي جي كسر ڌڙي مان كڍڻ الِء سوچيم ته ٻه . وאرن به كئي هوندي
ڏهين جو نوٽ پاسي تي كڍي . عربي پاڻ کي بلكل نه אچي. ليرא گھٹ كرאيانس

ي پهريائين ته نه مڃيائين، پر پوِء ٻاهر ٿ“ .عشر ليرא” پڑهي چيومانس، نאن تا
نكتس ته رאزدאرאنه אندאز ۾ آيل אنگريز گرאهك کان لكي אشارن ۾ سمجھايائين 

  .  پوِء تو الِء هك ليرو گھٹ كندس ته ته هن کي وڃڻ ڏي
ُ ۽ روس جي بندرگاهه  ٿي ويٺس بالمتيسين آ وאڻ جي مڑهيل منجيَء تي
 אتي كجھه ٻيون ڇوكريون به سئيٹر. אوڊيسا جي گھٹين ۾، خيالن ۾ گھمڻ لڳس

آخر كامياب ٿي . ُوٺڻ آيون ۽ گھٹ אگھه كرאئڻ الِء كوكرאٽ كري وڙهڻ لڳيون
אن بعد אنگريز کي ڦري دكان کان ٻاهر . ويون ۽ دكاندאر کي آڻ مڃڻي پئي

الٿائين ته مون ڏهين جو نوٽ كڍي ڏيکاريومانس، جيئن شادين مرאدين تي ناچ 
  .وقت ڳائڻين کي ڏيکاربو آهي

  .کي کڻي موڙو ڏنوــ هن منهن “ !אونهه هون”
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אونهه هون ته ”: آ به אشارא كري ٿكجي پيو هوس سو سنڌيَء ۾ چيومانس
  “.سخت برفباريَء ۾ אهڑو شوق אوڊيسا گھمڻ جو مون کي به كونهي! אئين سهي

. وري אشارא كري عربي ۾ چوڻ لڳو ڀال ساڍא ڏهه ڏي. سمجھيو كجھه به نه
אسالم . يو آهي خالص ته خالصچيومانس ته جوאن مون به ضد ك“ .خالص.خالص ”

אئين چئي هيٺ پئي لٿس ته نوكر کي چيائين ته جلدي ٻڌي . אعليكم يا אخي
دوستن پڇيو . جهاز تي کڻي آيس. ڏينس ۽ ڏهن ليرن ۾ אسان کي كوٽ ملي ويو

سڀني ڏسي چيو، . چيومان ته كرאچيَء ۾ ٺهرאيو هوم ساڍي ٹي سؤ ۾. گھڻي مليو
  “.هتي ته الهه پٹيو ڇڎين. ۾ سستائي آهيوאقعي كرאچيَء . وאهه وאهه”

هتي جي دكاندאرن جي هك ڳالهه ڏאڍي سٺي آهي جو سامان جو بل چكتو 
پاڻ وאنگر نه ته پهرين زبردستي . كري پوِء چانهه شربت جي صالح كن ٿا

گرאهك کي چانهه پياري هن کي شيَء وٺڻ تي مجبور كيو ويندو ۽ پوِء سندس 
  . پڻ، هن جي بل ۾ هڻي ڇڎباچانهه جا ــ ۽ پنهنجيَء جا

يما هال آهي، جتي هندستاني فلمون ڏيکاريون نهتي طرאبلس ۾ هك سئ
ا جي جيتوڻيك پٺيان سئنيمאن ڏينهن رאكسي . אٿس‘ رאكسي’نالو . وڃن ٿيون

بيٺو هوس، پر منجھي پيس ته هيَء كهڑي جڳهه آهي ۽ صحيح رستو هٿ نه پئي 
אنهن ۾ هك مشكي رنگ جو . ئي آياسامهون ٹي ٻار ڇهن ستن سالن جا پ. آيو

پاكستاني، : ڏسي مون سمجهيو ته شايد אسان جي پاسي جو هجي يعني
سنين آپ אنڈين ”: ، سلوني وغيره سو آئون אن کي אردو ۾ مخاطب ٿيسيهندستان

  “؟....هين
. وري אنگريزي ۾ پڇيومانس. هك ٻئي جو منهن ڏسڻ لڳا. جوאب نه ڏنائين

هكٻئي تي . عرب ڇوكرא هك ٻئي جو تعارف كرאئڻ لڳاتي ٻيا ٻه א. “ال”چيائين 
ٻڌאِء . مون پچر ڇڎي، كٿي جو به هجين”: آهستي چيومان. تبصرو كري کلڻ لڳا

هك ٻئي سان ضد پيا كن، . هر هك مختلف طرف ٻڌאيو“ ؟.....رאكسي ويئر
وڙهن پيا، كو چوي هيڎאنهن وڃ، كو هوڏאنهن الِء پيو زور ڀري، چيومان، 

אجايو الڙكاڻي ۽ سکر جي . ڏيو، توهان سان پڄڻ جي جاِء ناهيٻيلي معافي ”
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אڳتي وڌيس ته وري ڊوڙي آيا ۽ “ .ماڻهن کي شكايت آهي ته سندن ٻار ڏنگا آهن
  :پڇڻ لڳا
  “؟....رאكسي ريسٹورنٹ”

  “.ال”.جوאب ڏنو مان
  “.رאكسي پيترول كالتيكس”
  “.ال”
  “؟...رאكسي سئينما”
  .رو كيائون ته هيَء گھٹي ٿي وڃيאشا. خوش ٿي جوאب ڏنو مان“ .نعم”

ما ئي چون ٿا ته אيتري نوبت نيما کي عربي ۾ سئنيאها خبر هجي ها ته سئ
شاپنگ ”يوگوسالويا ۾ خريدאريَء الِء وڃڻو هو، جنهن کان به پڇون ته .نه אچي ها

ته “ ؟ ماركيٹ كٿي آهي؟  ڊپارٹمينٹ אسٹور كٿي آهي؟.....سينٹر كٿي آهي
توهان جي شهر ۾ كا ” کان تنگ ٿي אڙدو ۾ پڇيو، آخر هك. سمجهن ئي نه

پوِء . ٿڌو ساهه کڻي همرאهه سامهون ڏيکاري“ .אوهه بزאرא”، “؟...بوري بزאر آهي يا نه
  .معلوم ٿيو ته وڏي دكان کي بازאر سڎين

هتي موٹرون جام آهن ۽ سڀ کان وڏيون ۽ אعلى درجي جون، ٹئكسي جي 
مرسيڈيز كار پاڻ وٽ لک . ر ٹئكسي آهيكا‘ مرسڈيز بينز’אها سڃاڻ آهي ته هر 

אهڑي طرح ٻيون كارون به سستيون . مني لک ۾ لي پر هتي ٹيهه هزאر کن ۾
آهن ـــ باقي ٻي هر شيَء مهانگي ــ چڱو جو جهاز ساڻ آهي نه ته هنن ملكن ۾ 

ٻنهي صورتن . אچڻ يا پنهنجو پاڻ کي ٻٻر جي وڻ سان ٻڌي ڇڎڻ ساڳي ڳالهه آهي
پنهنجي ملك جا ماڻهو جيكي يورپ مان . گھر مري سگھبو۾ بک وگھي ۽ بي 

 אنهن جي حالت هتي אکين سان  ٿاאچي طرح طرح جون من گھڑت ڳالهيون ٻڌאئين
سوאِء ٿورن جي، جيكي هتي به هزאرين روپيا كمائين ٿا، ٻيا سڀ . نظر אچي ٿي

هيڎאنهن . يندאٹارسادو سودو هك ويلو کائيندא ته ٻيو . پريشان حال رهن ٿا
كي . هوڏאنهن تكليفون كاٹي، ڏينهن رאت محنت مزدوري كري پورت كندא

كي ته هتي عجيب عجيب ناپسنديده حركتون كري پنهنجو ۽ پنهنجي ملك جو 
  “پاكستان ۾ رکيو ئي ڇا آهي ـــ؟”: چوندא وتندא. نالو بدنام كن ٿا
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آخر . ٺيك آهي، پاكستان غريب ملك آهي، אڃا ترقيَء جي رאهه تي آهي
توهان جتي جنم ورتو، جنهن توهان کي . کي ته قربانيون ڏيڻيون پونديونكنهن 

پاڙهي אنجنيئر يا ڊאكٹر بڻايو، אن ملك جي خدمت كرڻ بدرאن אئين ڇڎي وڃڻ 
كاش، אسان جا پاكستاني ڀائر چيني ماڻهن مان سبق . كٿي جو אنصاف آهي

ك جي حاصل كن، جيكي هزאرين روپين جا پگھار ڇڎي אچي سؤ ڏيڍ سؤ تي مل
ملك جي مضبوطي، . هيڈروجن بم، אئٹم بم אئين ئي ٺهندא. خدمت كرڻ لڳا آهن

هتي جڳهه جڳهه . خير אدא אچون ٻين ڳالهين تي. آسودگي ۽ ترقي אئين ته ٿيندي
אسان وٽ به אٹلي، . پرאئيويٹ بئنكون آهن، جتان دنيا جو هر سكو مٹجي ملي ٿو

و كجھه دوستن گڎجي هك مصر ۽ يوگوسالويا جي كافي ڀركٹ بچيل هئي، س
 مشين جي غلط Calculationجن جا هزאر روپيا کن ٿيا ٿي، پر . بئنك تان مٹايا

 کي به خبر نه هئي، جو هر ملك نאسا. حساب سبب هزאر بدرאن ڏهه هزאر ڏئي ويو
آ ته אن وقت كونه هوس، ٻيا دوست مٹائي . جي سكي جو אگھه ڦرندو رهي ٿو

  .كجھه ته خرچي به آيا. خوش ٿي ورهائي کنياسينبلك . کڻي آيا ۽ ورهاياسين
پاكستاني ”:  ته بئنك وאري پڇيووٹان لنگھيسٻئي ڏينهن آ جهڑو بئنك 

 وٽ كجھه پوِء سڄو قصو كري ٻڌאيائين ته رאت مون. “ها”: چيومانس“ .آهين
 سان هيَء ويڌن ٿي آهي ۽ غلطي ۾ گھڻا پئسا ڏيئي پاكستاني آيا هئا ۽ مون

אنهن خوش نصيبن ۾ هكڑو آ به . گھٻرאِء نه”: آٿت ڏئي چيومانس. ويٺو آهيان
هاڻي جلدي كر، دهليَء .  آهيان، جنهن سڄي رאت خوشيَء وچان ننڈ نه كئي آهي

جا ٺڳ אسان نه آهيون، جهاز تي هل ته هلي هنن کان وٺون، بس رڳو دعا كر ته 
  “.سڀ خرچي نه ويٺا هجن

خبر ٻڌي سڀ مون تي مڇرجي پيا جهاز تي آياسين، ظاهر آهي אهڑي خرאب 
پئسا گڎ كري کيس . پر پوِء وڌيك مليل پئسا وאپس كرڻ الِء رאضي ٿي ويا

دل ۾ چيم “ .توهان ڏאڍא سٺا ماڻهو آهيو”: شكريو كري چوڻ لڳو. ڏيارياسين
  .ڀاڳن وאرو آهين، جو אسان جهڑن معتبرن جي ور چڑهي وئين نه ته سر وڃنئي ها

 دعوت ڏنائين ته אچجو ته پوِء جبل جي چوٹين وڃڻ وقت بئنك تي אچڻ الِء
پر אسان . تي پكنك الِء هلندאسين، جتي برف پئي وسي ۽ سيڈאر وڻن جا ٻيال آهن
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ٻئي ڏينهن آ شهر ويس پر سندس بئنك . هن אجايو ٿورو ٿي الٿو. نه وياسين
دو جيئن كو אوڌر نه ڏيڻ خاطر אن گھٹيَء مان ئي نه لنگھن. אڳيان لنگھيس به كونه

پنهنجي . تي گھلي آيو) بئنك(پر كالهه אوچتو شهر ۾ ملي ويو ۽ دكان . آهي
هك ٻئي جي . سيننكالכ ڏيڍ خبرون كيو. ڀائرن ۽ پوڙهي پي سان ماليائين
وري طرאبلس شهر جا . پوِء موكالئي نكتس. ملك، رسم، روאج ۽ مذهب بابت

هتي . (بارش وٺي אچيرستا ۽ گھٹيون ماهر سروير وאنگر ماپڻ لڳس، ته אوچتو 
هتي جا جبل ككرن کان به אوچا  آهن ۽ سمنڈ کان . بارش تمام گھڻي پوي ٿي

אٿيل ٻاڦ کي ٻئي پاسي وڃڻ بدرאن وאپس كن ٿا ۽ طرאبلس مٿان ئي وسكارو 
אتفاق سان . بارش کان بچڻ خاطر هك دكان جي آڙ ۾ ٿي بيٺس.) لڳو رهي ٿو

تنهن جو .  گھر كو سامهون ئي هوسندس. بئنك وאرو عبدאلقادر אتان אچي لنگھيو
سندس گھر چوڏهن ماڙ . مون کي بارش ۾ پسندو ڏٺو سو گھر هلڻ الِء چيائين

אسان هتي جا אمير ترين ماڻهو آهيون، پر אسان ”. بلڈنگ جي ستين ماڙ تي آهي
אسان . هيَء سڄي بلڈنگ אسان جي آهي. جي فئملي سدאئين سادگي پسند رهي آهي

آ وڏو آهيان ۽ ڀا ۽ ڀاڄائيَء سان ستين . وچيان شادي شده آهنٻه . چار ڀائر آهيون 
. باقي ماڙيون ۽ هيٺيان دكان مسوאڙ تي آهن. منزل تي رهان ٿو ۽ ٻيا ڇهين تي

אسان جون . هك ٻي ٻاويهه ماڙ بلڈنگ وچ شهر ۾ ٺهيل به אسان جي آهي
ارכ ۾ نيوي. ، فرאنس، جرمني ۽ آسٹريليا ۾ به آهنآمريكاپرאئيويٹ بئنكون 

لفٹ “ .كيترא وאپاري אسان کي سڃاڻن ۽ אسان جي אيماندאريَء جي ساک ڏيندא
هنن جي سڄي فئملي אنگريزي، عربي ۽ . خرאب هئي سو ڏאكا چڑهندא وياسين

 آخر جڎهن .ي، سو אسان אنگريزيَء ۾ گفتگو كري رهيا هئاسينٿفرينچ ڳالهائي 
ڀاڀي ٻارن کي אسكول ڇڎڻ ”چيائين ته، . ستين ماڙ تي پهتاسين ته تالو لڳل هو

  “.هل ته هيٺ אنتظار كريون. אجھو آئي. وئي هوندي
  “لفٹ کي ڇا ٿيو آهي؟”پڇيومانس 

آ . لفٹ جو دروאزو کولي چيومانس ته پروאهه نه كر“ .خرאب ٿي پئي آهي”
 Contactچڱي طرح ڏٺم ته . אهي مشينري جون سڀ کيڎون ڄاڻان. אنجنيئر آهيان

  .ـــ جنهن كري لفٹ אكثر رنڈجي پوندي آهيجي معمولي غلطي هئي ـ
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ٺيك كري بٹڻ کي دٻايم ته ٻي ساعت ۾ پٹ “ .אکيون بند كر”: چيومانس
 ڀاڀي ،ٻاهر نكتاسين ته سندس ڀا. ڏאڍو کليو ۽ سٺو دوست ٿي ويو. تي هئاسين

تعارف بعد فيصلو ٿيو ته ڀاڀي مونا جي ما دمشق . ُ۽ ڀا جي سس بيٺي  هئي
بس چرڻ لڳي ته في אمان . سو אن کي بس تي ڇڎي אچون. ي آهيوڃي ره) شام(

پوِء کين ٻڌאيم ته אسان . سڀ وאئڑא ٿي ويا ته عربي كٿان سکياسين. א چيومانس
جي ملك ۾ مذهب جو تهذيب ۽ زبان تي به كافي אثر آهي ۽ كيترא عربي لفظ 

ھر وאپس گ. אسان جي ٻوليَء ۾ عام ٿي چكا آهن ۽ لکڻي به عربي אسٹائيل آهي
گھر جو دروאزو کليو ته אندر אئين لڳو ڄڻ كو شاهي محل هجي، هي . آياسين

 شيِء قيمتي ۽ אعلى نظر אچي هر.  ۽ مشرقي طرز سان سينگاريل هوگھر مغربي
كالכ . قيمتي אيرאني غاليچن سان سجايل. كمرא تمام وڏא ۽ كشادא. رهي هئي

رאڻا وאقفكار يا مائٹ ڄڻ پ. ڏيڍ جي كچهريَء ۾ ئي ڏאڍو رلي ملي وياسين
هيڎي אمير هوندي به مونا خود . گھر ۾ كوبه نوكر يا نوكرياڻي نه هئي. هجون

رڌ پچا جو سڄو كم پاڻ ٿي كيائين אها ٻي ڳالهه آهي ته . وئي ۽ چانهه ٺاهي آئي
وאشنگ .  ڏאڍي אچي وئي آهيMechanizationٻين يورپي ملكن وאنگر هتي به 

پر تنهن هوندي به پنهنجو كم . Cooking Rangeڄي مشينون، وئكيوم كلينر ۽ س
. پاڻ אنگريزي ۽ جرمن زبان ۾ گريجوئيٹ آهي. پاڻ كرڻ قابل ذكر ڳالهه آهي

אسان وٽ ذرא فرق ڏسو، كا ڇوكري ٻه درجا پڑهندي ته پاڻ تي مک ويهڻ به نه 
چار چار نوكرياڻيون هوندي به هر אمير گھر ۾ كم جي شكايت ٻڌڻ . پئي ڏيندي

  . ٿي۾ אچي
پنهنجي فئمليَء . چانهه جو دور به هلندو رهيو ۽ ڳالهيون به كندא رهياسين

پاڻ ٻڌאيائون ته ٻارن جا ناال جهاد . جا هك هك كري سڀ فوٹا ڏيکاريائون
אن كري رکيا אٿئون، جو ٻنهي جو ) زهر ۾ ٻڎل خنجر(۽ نجاد ) אسالمي لڑאئي(

هان سڀ پاكستان کلڻا ۽ تو”ڳالهيون كندي پڇيائين، . هكٻئي سان وאسطو آهي
  “؟.....خوش مزאج ڇو آهيو

אسان پنهنجا سوين سور ۽ درد دل אندر ”: آغا سليم אسٹائيل ۾ ورאڻيومانس
  “.ئي دفن كري ٻاهرאن مسكرאهٹ جو قبو אڏي ڇڎيندא آهيون
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مشرق ۽ مغرب جي אديبن ۾ وڏو ”: چيومانس. אدب جو אچي ذكر نكتو
جا كتاب لکندא آهن ۽ אسان جا ‘ كناالجيسائنس ۽ ٹي’مغرب جا אديب . فرق آهي

جنتريون ۽ خوאبن جا . אديب فقط كوڙא قصا ۽ من گھڑت كهاڻيون لکندא آهن
مغرب جي ماڻهن وڃي چنڈ ۽ تارن تي قبضو كيو . خوبصورت تعبير لکندא آهن

ٿا ته فالڻي تاري جو فالڻو  אسان جا ماڻهو אڃا אڳكٿين ۾ وقت وڃائيندא رهن. آهي
אڄ سج گرهڻ ٿيندي، پيٹ سان عورت سڌي ٿي . رو گردش ۾ آهيستا. אثر آهي

  “سمهي، نه ته چپ كٹيو يا نك كٹيو ٻار ڄمندس وغيره
 لبنان جي هن خوبصورت بندرگاهه طرאبلس  جو پوري ٻارهين وڳي رאتאڄ

)Tripoli (هك نئين ديس ۽ دنيا طرف.  لنگر کڻي رهيا آهيونمان.  
  

  .تنهنجو پنهنجو
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د  ر ا  )Black Sea(ب

ئر:  ــ رئ 1968ئل (   )ئز   ا

 
ڀؤنچ سمنڈ ۽ كاري سمنڈ کي هك تمام سنهي نار ڳنڍي ٿي جنهن جو 

نار جي پاسي وڏא وڏא جبل آهن جن جو سلسلو . پيٹ سنڌو نديَء کان  ٻيڻو ٿيندو
كناري کان شروع ٿئي ٿو ۽ אنهن جبلن تي ٻئي پاسي تركيَء جو وڏو ۽ 

هك طرف پرאڻو אستنبول آهي ۽ ٻئي طرف .ل ٻڌل آهيخوبصورت شهر אستنبو
سامهون هن نار تي ٻڌل وڏي . هن وقت אسان אن نار جي وچ ۾ بيٺا آهيون. نئون

۾ ڏيکاري وئي آهي، سا نظر אچي رهي ‘ دئٹ مئن אن אستنبول’پل ـــ جيكا فلم 
نار جي هك پاسي وאرو . אستنبول אهو شهر آهي جيكو ٻن کنڈن ۾ אچي ٿو. آهي
هتان كناري تي ٺهيل ڊگھن . نبول אيشيا ۾ ٿيو ته ٻئي پاسي وאرو يورپ ۾אست

אسان جي جهاز جو هن . منارون وאريون مسجدون صاف نظر אچي رهيون آهن
كاري سمنڈ جي كناري تي روس، بلغاريا، . ُوقت رخ كاري سمنڈ ڏي آهي

 جو  אن كري سڎين ٿاBlackهن سمنڈ کي אسود، كارو يا . رومانيا אچي وڃن ٿا
 هميشه Visibilityڏيک . هتي سال جا ٻارهن ئي مهينا كوهيڑو ۽ ڌنڌ لڳو رهي ٿو

אن كري هن . گھٹ ۽ ڌنڌلو هوندو آهي ۽ چؤطرف ڄڻ كارאڻ ڇانيل رهي ٿي
  .سمنڈ جو نالو אهو رکيو ويو آهي

هن سمنڈ ۾ جهاز هالئڻ وقت هميشه گھڻو خيال رکڻو پوي ٿو ۽ ذري ذري 
دو آهي جيئن سامهون אيندر جهاز هك  ٻئي کان كوهيڑي جو سگنل ڏيڻو پون

ٻيڑيون ۽ ننڍא جهاز ته هن سمنڈ جي كناري ته به هلندي . خبردאر رهي سگھن
هيَء سمنڈ جي پٹي يا نار جيكا ٻن سمنڈن کي مالئي ٿي سا . گھٻرאئيندא آهن

تركيَء جي ملكيت ليکي وڃي ٿي، אن كري هتان لنگھڻ وقت هر جهاز کي 
هن نار تائين پهچڻ کان אڳ، .  کان موكل وٺڻي پوي ٿيتركيَء جي حكومت

کان אيندي وقت وچ سمنڈ ۾ كيترא ننڍא يوناني جابلو ٻيٹ سمنڈ ) لبنان(طرאبلس 
. אٹكل ٹي كالכ کن אسان کي جهاز آهستي هالئڻو پيو. אندر ۽ ٻاهر نظر آيا
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ان ۽ אهي ٻيٹ سنگاپور يا ماليا جي ٻيٹن وאنگر آباد نه آهن، گھڻو كري سڀ سنس
ڀرسان لنگھڻ وقت جهاز جي آوאز تي، אنهن جبلن تي رهندڙ عقابن ۽ . ويرאن آهن

شايد אنهن جا كي آنا يا ٻچا آهن ۽ حملي . ٻين پهاڙي پکين אڏאمي آوאز كيو ٿي
  .جي  ڊپ کان دאنهون كيائون ٿي

. אسان کي هن نار ۾ هك هنڌ بيهي אنتظار كندي ٻه ڏينهن ٿي ويا آهن
اهه אوڊيسا ــ جيڎאنهن אسان کي وڃڻو آهي، تائين فقط هك هتان روس جي بندرگ

هتي אسان אن كري ترسي پيا آهيون جو موسميات جي . ڏينهن ۽ رאت جو پنڌ آهي
خير . لڳي رهيو آهي) Gale(אطالع موجب ٹن ڏينهن کان بحر אسود ۾ طوفان 

، אن ‘وه ساگر ڀي کيا جس مين طوفان نه آئي’ ته سمنڈ ۾ لڳندא رهن ٿا ـــ طوفان
אسان جي جهاز تي هن وقت كوبه مسافر ناهي ۽ אسان ته . جي پروאهه نه آهي

  بقول تنوير جي؛. سامونڈي لوڏن ۽ طوفانن جا عادي ٿي ويا آهيون
  אسان جو كم ته موجن سان لڑڻ آهي”

  “.אسان جي ذهن ۾ ساحل ناهي
ڇاكاڻ جو . אسان کي پنهنجو فكر ناهي، پر سامان جي אون אٿئونسو 

سامان کي هك هنڌ کان ٻي هنڌ تائين سالمت پهچائڻ אسان جي ڊيوٹي ۾ شامل 
ملكن الِء هزאرين سيمينٹ جا ) قطر(مان دبئي ۽ دوحا ) لبنان(אسان طرאبلس . آهي

 آيس، ته پائيپ کنيا آهن ۽ جيكڎهن طوفان سبب جهاز هيٺ مٿي ٿيو يا لوڏא
  .پائيپ هكٻئي سان لڳي ڀڄي پوندא

هن وقت جهاز جي مين אنجڻ ۽ هر مشين تيار آهي فقط موسم صاف ٿيڻ 
جهاز تي אسان وٽ هر قسم جا אوزאر ۽ آال آهن، جن ذريعي موسم . جو אنتظار آهي

سو جيئن ئي אسان هلڻ الِء موسم بهتر . جو حال אحوאل معلوم كري سگھجي ٿو
لهي گھمڻ ڦرڻ هن . ِجهاز کي جيٹي سان لڳائي. گر کڻندאسينسمجھندאسين ته لن

سان لڳائي بيهارڻ جي ) ڌكي(وقت نقصانكار ٿيندو، ڇو جو جهاز کي جيٹي 
אن . روزאنا مسوאڙ ۽ ٻيا خرچ، هزאرين روپين ۾ بندرگاهه وאرن کي ڏيڻا پون ٿا

 سان لنگر كيرאئڻ. كري אسان هتي وچ نار ۾ ئي لنگر كيرאئي ترسيا پيا آهيون
لنگر جي تور אٹكل ٹي ٹن . هر جهاز کي אڳيان ٻه لنگر ٿين. ُجهاز چري پري نٿو
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جيئن . جيترو به پاڻي گھرو هوندو آهي אوترو لنگر هيٺ ڇڎيندא آهيون. کن ٿئي
. لنگر سمنڈ جي تري ۾ وڃي کپي بيهي ۽ جهاز کي هك هنڌ جھلي بيهي

ڍري ) Chain(وڌيك رسو جيكڎهن هوא تکي لڳڻ جا אمكان هوندא آهن ته אڃا به 
אن بابت هك . جو خطرو گھٹجي و يندو آهي) Drift(كندא آهيون ۽ جهاز جي چرڻ 

אمتحان ۾ هك كئڈٽ کان پڇيو ويو ته سمنڈ تي جي : مشهور لطيفو پڻ آهي ته
  “لنگر جي رسي ڍري كندس”: طوفان لڳي ته ڇا كندين؟ جوאب صحيح ڏنائين ته

  .حن وري پڇيسممت“ אڃا به وڌيك طوفان لڳي ته؟”
  “.אڃا به وڌيك رسو ڍرو كندس”
  “!אن کان به وڌيك طوفان لڳي ته؟”
  “.אن کان به وڌيك رسو ڇڎيندس”

  ؟....تنهن تي ممتحن پڇيس ته אيڎو وڏو رسو آڻيندين كٿان
  “.אتان جتان توهان طوفان آڻيندؤ”كئڈٽ ٺهه پهه جوאب ڏنس، “ !سائين”

ڌڻ جي نوڙي نه سمجھڻ رسي مان مرאد كو سوتلي جو رسو يا وهٹ ٻ
 אيڎي ته مضبوط ۽ ڳري ٿئي ٿي جو تو مون پارو وڌ ۾ Chainهيَء سنگھر . کپي

جهاز جو لنگر جنهن مشين سان كيرאيو يا .  کڻي سگھي Shacklesوڌ אن جا ٻه ڇال
۽ جنهن سان جهاز جا پويان رسا .  سڎجي ٿوWindlassڇكيو وڃي ٿو אن کي 

جنهن جي شكل كئپسٹن .  سڎبو آهيCapstanڇكبا آهن تنهن کي كئپسٹن 
  .سگريٹ يا پاكيٹ تي پڻ ٺهيل آهي

جهڑوכ ٻن جهازن جو . سمنڈ تي كيترن ئي قسمن جا حادثا درپيش אچن ٿا
، جهاز تي باهه ) ٿيڻAgroundيعني (ٹكرאئجڻ، خشكيَء تي جهاز جو چڑهي אچڻ 

بچاَء الِء אنهن کان . لڳڻ، אنجڻ جو ڦاٹڻ، خطرناכ كارگو جو ڦاٹڻ وغيره وغيره
زماني سان قدم مالئڻ الِء ٻين شين سان . ساڳي وقت كيترאئي אپاَء ورتا وڃن ٿا

אڄ אهي پرאڻي قسم جا جهاز نه رهيا آهن جن . گڎ جهاز رאنيَء پڻ ترقي كئي آهي
جيكي  . تي كولمبس، وאسكو ڊيگاما، كئپٹن كك يا سنڌباد سفر كيو ٿي

אڄكلهه جي هر . يخبر ٿي هلندא هئاموسم ۽ سمنڈ جي تهه هيٺ لكيل آفتن کان ب
אكثر سمنڈ ۾ هر وقت بارش ۽ كوهيڑي كري كجهه .  آهيRadarجهاز تي رڊאر 



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

99 

ته آيا سامهون كو ٻيو جهاز پيو אچي يا سمنڈ جي تهن ۾كجهه . نظر نه אيندو آهي
جنهن جي . אن معلومات الِء بند كمري ۾ رکيل رڊאر ۾ ڏسبو آهي. لكيل آهي

אسان جي  جهاز . تي هر شيَء سامهون صاف نظر אچي ٿيٹيليوزن جهڑي پڑدي 
يعني چاليهه ميلن تائين جيكو كجهه به . جي رڊאر جي رينج چاليهه ميل کن آهي

سمنڈ جي ٻاهر يا אندر آهي، אهو صاف אن پڑدي تي نظر אچي ٿو ۽ אهو پڻ معلوم 
ل ٿيندو آهي ته آفت كيترو پري آهي ۽ كهڑي طرف آهي ۽ آيا אها هك هنڌ بيٺ

۽ جي وڌي رهي آهي ته كهڑي طرف ۽ كيتري رفتار . آهي يا وڌي رهي آهي
אن کان عالوه دنيا جي هر . سان، جيئن אن کان پورو پورو بچا كري سگھجي

َسمنڈ جو هر حصو ميل ۽ ماپيل آهي هر جهاز تي، سمنڈ جي چپي چپي جا אلڳ . َ
 سمنڈ אونهو جن ۾ سڀكجھه ڏنل هوندو آهي ته كٿي ۽ كيترو. אلڳ نقشا آهن

نالي ‘ אيكو سائونڈر  ’Instrumentאن کان عالوه هر جهاز تي هك אوزאر . آهي
هوندو آحي جيكو لڳاتار چقمقي لهرون جهاز تان هيٺ سمنڈ جي تري ۾ אڇليندو 

אهو عمل جيتري وقت . آهي ۽ تري سان ٹكرאئڻ بعد אنهن جو پڑאڏو جھٹيندو آهي
ئي سگھجي ٿو ته سمنڈ هيٺ كيترو אونهو ۾ ٿئي אن مان گھرאئيَء جو אندאزو لڳا

پر אن هوندي به كڎهن كڎهن حضرت אنسان אهڑيون غلطيون كري ويهندو . آهي
كيڎא وڏא وڏא جهاز، אونها سمنڈ، . آهي جو حادثي جي منهن ۾ אچي ويندو آهي

  : بقول شاعر. خير سان אكري، كناري تي منزل وٽ אچي پنهنجو אنت آڻيندא  آهن
  

  بهنور سے سفينہ بچاکر    نہ خوش ہو ”
  “يے ٹکراکر ساحل سے بهی ٹوٹتے ہيں

كڎهن كڎهن ته אهڑא طوفان אچيو وڃن جو אنسان بيوس ٿيو وڃي ۽ جهاز   
אن جي بچاَء خاطر ۽ جهاز جي بچائڻ الِء אڄكلهه هر جهاز کي . جو ٹكر ٿيو وڃي

 ِجيئن هك جي ڀڄي پوڻ كري ٻيو بچا جو كم. هك بدرאن ٻه لوهي ترא آهن
אنهن ٻنهي ترن جي وچ ۾ جيكا جڳهه ٿئي ٿي אن کي مختلف حصن ۾ . ڏئي

 سڎبو آهي، Double Bottom Tankورهايو وڃي ٿو ۽ هر هك حصو ڊبل باٹم ٹئنك 
جنهن ۾ ضرورت جي حالت ۾ مٺو پاڻي يا وڌيك تيل رکيو وڃي ٿو يا كڎهن 
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كن ۾ مال نه هئڻ كري جهاز کي هلكي هئڻ کان بچائڻ خاطر אنهن خالي ٹئن
אڳئين زماني ۾ جهاز کي وزني كرڻ الِء مٹي . سمنڈ جو کارو پاڻي ڀريو وڃي ٿو

يا پٿرن جون ڳوڻيون رکيون وينديون هيون، אهو كم وقت وٺندڙ، ڏکيو ۽ 
 جو بٹڻ دٻايو ته كالכ  Ballast Pumpپر אڄكلهه فقط . مهانگو ثابت ٿيندو هو

 ٻاهر سمنڈ ۾ وزن مطابق אندر سمنڈ جو پاڻي ٹنئكن אندر يا ٹئنكن جو پاڻي
אن کان عالوه هر جهاز پنجن ڇهن . نه جهاز کي بيهارڻو پوي نه ڇا. هليو وڃي

 لوهي ڀتين ذريعي Water Tightحصن ۾ وאٹر ٹائيٹ ) پئسينجر جهاز ته ستن אٺن(
אنهن ڀٿين جو حادثي .  سڎجي ٿوBulk-Headאلڳ אلڳ كيل هوندو آهي جن کي 

كڎهن جهاز جي هك حصي کي نقصان رسي ۽ وقت אهو فائدو رهي ٿو ته جي
پاڻي جهاز جون لوهي پليٹون چيري אندر ڌوكي پوي، ته אهو پاڻي فقط אن حصي 

אن کان سوאِء . کي ڀري سگھي ۽ وڌيك ڀتيون لتاڙي ٻين حصن کي نه ٻوڙي
אڄكلهه جا جهاز אهڑي نموني سان ٺاهيا ويا آهن، جو حادثي بعد تباهه  ٿيل 

. گھٹ ۾ گھٹ ڏينهن אڌ  ته لڳايو ڇڎين.  نه ٿا سگھنصورت ۾ به يكدم ٻڎيو
تيسين بچاَء الِء ٻيا جهاز پهچيو وڃن يا . كي كي جهاز ته هفتا به لڳايو ڇڎين

هر جهاز تي، .  ۾ چڑهي بچا كري سگھجي ٿوLife-Boatsجهاز تي رکيل ٻيڑين 
אنهن ٻيڑين ۾ هك قسم جون . جهاز تي رهندڙ ماڻهن الِء مقرر ٻيڑيون آهن

Buoyancy-Tanks آهن جن جي אها خاصيت آهي ته جيكڎهن سڄي ٻيڑي پاڻي سان 
אن قسم جي هر ٻيڑيَء تي אٹكل ويهن ڏينهن کن جو . ڀرجي ته به ٻڎي نه سگھي

. رکيل ٿئي ٿو) بسكٹن، چاكليٹن ۽ پاڻيَء جي صورت ۾(هر مسافر الِء کاڌو 
  .جنهن کي تازو رکڻ الِء אهو هر ٹئي مهيني بداليو وڃي ٿو

جو طوفان جي . به هوندو آهي‘ الئف بئاِء’۽ ‘ الئف جيكٹ’هر ماڻهوَء الِء 
אن جي אها خاصيت آهي ته خدאنخوאسته جي . وقت ٻڌي پوِء ٻيڑين ۾ چڑهبو آهي

ٻيڑي به تباهه ٿي وڃي، ته هي ماڻهوَء کي چوويهن كالكن تائين مٿي ڇكي 
 هلكو ٺهيل هوندو الئيف بئاِء گول كارכ جو. رکي ٿو ۽ ٻڎڻ کان بچائي ٿو

آهي، جنهن جي شكل الئف بئاِء صابڻ تي پڻ ڏنل آهي جو ٻڎندڙ کي אكثر אڇلي 
باِء دي وي مون کي الئيف بئاِء صابڻ ۽ كئپسٹن سگريٹ . (ڏبو آهي ته بچا كري
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مون ته אئين ئي توکي سمجھائڻ خاطر . جو אيجنٹ يا شيئر هولڈر نه سمجھجانِء
  .)مثال ڏنا آهن

 ته جهاز ٻڎڻ وقت ٻيا جهاز بچائڻ الِء پڻ אيندא آهن، אنهن کي مٿي لکيو אٿم
هر جهاز تي وאئرليس سيٹ، ريڈيو ۽ آوאز جھپڻ جا . خبر هن ريت پوندي آهي

هو ڏينهن جي چوويهن كالكن . אوزאر آهن جن الِء ريڈيو آفيسر مقرر ٿيل آهي
وٺي ۽ مان مقرر אٺ يا ٻارهن كالכ ڊيوٹي ڏئي ۽ هر قسم جا سگنل ۽ نياپا 

تون . אهي نياپا آوאز، تصويري ليكن ۽ روشني ذريعي אچي سگھن ٿا. جوאب ڏئي
جا آ هتي ريڈيو . جي چاهين ته وچ سمنڈ ۾ مون کي تار موكلي سگھين ٿو

 Frequencyذريعي ٻڌي سگھان ٿو بشرطيك توکي אسان جي جهاز جي ريڈيو جي 
. جهاز تي پهچي ٿوپر هك نياپو אهڑو آهي جو موكلڻ سان هر . جو علم هجي

. ‘אيس. אو. אيس’אهو مختصر نياپو آهي . چاهي فريكنسي جو علم هجي يا نه
S.O.S معنى אسان جي جان بچايو Save Our Souls ۽ جنهن وقت جهاز ٻڎندو آهي ته 

خودبخود لڳاتار ٹرאنسمٹ ٿيندو ) نياپو(אهڑو سسٹم رکيو ويو آهي جو אهو سگنل 
ساڳي . هي تهن ۾ وڃي چكنا چور ٿي وڃيرهي، جيسين جهاز سمنڈ جي אون

وقت אهو سگنل جنهن جهاز تي پهچندو ته אن جو خودبخود هارن وڄي ويندو ۽ 
ڳاڙهي بتي ٻري ويندي ۽ هر هك کي معلوم ٿي ويندو ته سمنڈ جي كهڑي 

بين אالقوאمي قاعدن مطابق هر ويجھي جهاز کي . حصي ۾ مصيبت زده جهاز آهي
ٹي چار سال אڳ جڎهن يونان جو . به وڃڻو پوندو آهيبچاَء الِء ضروري كم ڇڎي 

ٻڎي رهيو هوته ٻين جهازن سان گڎ پاكستاني جهاز ‘ لكونيا’مسافر جهاز 
بهرحال جيكڎهن حياتي آهي ته ٻڎندڙ به . به يارهن کن مسافر بچايا هئا‘ אلمهدي’

 ترڻ جو ته ههڑي. باقي אهو چوڻ غلط آهي ته فقط تارو بچي سگھن ٿا. بچيو وڃن
كير كيترو ههڑي کاري پاڻيَء ۾ تري . אٿاهه سمنڈ ۾ سوאل ئي پيدא نه ٿو ٿئي

אن کان . سگھندو، جنهن ۾ چپي چپي تي خطرناכ كن ۽ كائونٹر كرنٹ آهن
جهاز ‘ دאرא’كجھه عرصو אڳ אيرאني نار ۾ . عالوه سامونڈي جانورن جو خوف

َء ۾ ڇڎيو، جي باهه وאري حادثي ۾ جن مسافرن هرאس ۽ خوف ۾ پاڻ کي پاڻي
هونَء אهڑي . אنهن جو تمام گھڻو حصو باهه بدرאن شارכ مڇين جي نذر ٿي ويو
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قسم جا حادثا تمام ٿورא ۽ ورلي ٿين ٿا، نه ته אكثر هرقسم جي بچاَء جو 
. پر אن هوندي به كنهن کي جي ترڻ אچي ٿو ته אها سٺي ڳالهه آهي. بندوبست آهي

ه كنهن به قسم جي نيوي ۾ وڃڻ الِء پر אن قسم جو كو قاعدو يا قانون ناهي ت
لکڻ جو مقصد فقط אهو ۽ אنهن الِء آهي جي אهو سوچي . ترڻ אچڻ الزمي آهي

ترڻ ته ماڻهو هفتي אندر . ترڻ ۾ ڇا آهي. نيوي ۾ نٿا אچن جو کين ترڻ نٿو אچي
  .سکي سگھي ٿو

باهه كيترن ئي نمونن جي لڳي . سمنڈ تي אكثر باهه جا حادثا عام ٿين ٿا
. تيل جي باهه، كاٺ يا سامان کي باهه، אليكٹركسٹي جي باهه وغيره. ٿيسگھي 

پر هر طبقي ۾ ساڳيو . هر  قسم جي باهه تي قبضو كرڻ الِء مختلف طريقا آهن
אصول آهي ـــ آكسيجن جنهن جي موجودگي ۾ باهه قائم رهي ٿي ۽ وڌي ٿي، אها 

ي جا كافي ڳري ِكڍي אن جي جاِء تي كاربن ڊאِءآكسائيڈ جهڑي گئس ڀري ڇڎج
آهي ۽ بالكيٹ وאنگر باهه مٿان ڇانئجيو وڃي ۽ باهه هن گئس جي موجودگيَء ۾ 

يا אن جڳهه کي پاڻي يا كنهن ٻئي نموني مان אيترو ته ٿڌو كجي . ختم ٿيو وڃي
ِאليكٹرכ سٹي جي باهه الِء אكثر كاربن ٹيٹرא .  ئي نه ٿئيCombustionجو 

ك زهريلي گئس آهي ۽ ٻي جنگ عظيم ِكلورאئد گئس אستعمال كبي آهي جا ه
  .۾ אستعمال كئي وئي

هر ڇنڇر ڏينهن هر جهاز تي بوٽ ڊرل ۽ فائر فائيٹنگ پرئكٹس ٿيندي 
جنهن ۾ ٻيڑيون الهي אنهن ۾ جلدي چڑهڻ جي مشق كبي آهي، جيئن . آهي

حادثي وقت، دقت پيش نه אچي ۽ هر كم ڦڑتائيَء سان ٿي سگھي ۽ ساڳي وقت 
  .رڻ جي پڻ مشق كئي ويندي آهيباهه سان مقابلو ك

 Smoke(‘ دونهون ڳوليندڙ’אڄكلهه هر جهاز تي هك אوزאر آهي جنهن کي 
Detector (هن ذريعي باهه لڳڻ کان אڳ معلوم ٿيو وڃي ٿو ته جهاز جي . سڎجي ٿو

۽ پري کان ئي אن تي . كهڑي حصي ۾ باهه لڳڻ وאري آهي يا لڳي چكي آهي
 ۾ شيشي جا ٹيهه کن ٹيوب ٿين ۽ אوترن هن אوزאر. كنٹرول كري سگھجي ٿو

هر حصي ۾ لڳندڙ قدرتي هوא جو . ئي حصن ۾ جهاز کي ورهايو ويندو آهي
نمونو ننڍڙي پکي ۽ ڊگھي ٹيوب جي ذريعي אتان ڇكي هن شيشي جي ٹيوب 
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אهڑي نموني جهاز جي سڀني حصن جي هوא جو نمونو مقرر . مان گذאريو وڃي ٿو
هه لڳڻ کان אڳ هميشه دونهون دکندو آهي ۽ אهو با. ٹيوبن مان گذرندو رهي ٿو

جيئن ئي هن ٹيوب مان گذري ٿو ته אليكٹرאنك ذريعي אن ئي وقت زور سان 
هارن وڄي ٿو ۽ ڳاڙهي بتي ٻري ٿي ۽ يكدم ٹيوبن کي ڏسي معلوم كري 

  .سگھجي ٿو ته كهڑي هنڌ باهه لڳڻ وאري آهي
ن پڻ ڳنڍيل هر هك ٹيوب ساڳي وقت كاربن گئس جي وڏن سلينڈرن سا

جيكڎهن باهه زور وٺي چكي آهي ۽ هٿرאدو طرح ختم كرڻ . هوندو آهي
ناممكن آهي ته پوِء هك بٹڻ دٻائڻ سان אن حصي جي هوא  ٹيوب مان گذאرڻ 
بدرאن، سلينڈر جي كاربان گئس אن حصي ۾ ويندي آهي ۽ آكسيجن گئس کي 

گئس אچي ۽ هك دفعو كاربان . تڑي سڄي كمري يا حصي کي ڀري ڇڎيندي آهي
אن جو مثال אن ريت . وئي ته كيتري خطرناכ ۽ خوفناכ باهه به ختم ٿيو وڃي
جيسين گالس אندر . آهي جيئن كنهن موم بتيَء کي گالس سان ڍكجي

آكسيجن موجود هوندي אنهن ساعتن الِء موم بتي ٻرندي رهندي אن بعد אجھامي 
  .ويندي

ندא رهن ٿا، جن جي אهڑي طرح ٻيا به كيترאئي حادثا سمنڈ تي درپيش אي
حضرت אنسان باهه، پاڻيَء، هوא ۽ هر . بچاَء جا پڻ كيترאئي ممكن طريقا آهن

. شيِء عقل جي زور تي پنهنجي قبضي ۾ كري فتحيابي حاصل كئي آهي
  .منهنجا موال אنسان وאقعي عظيم آهي

  
  .چڱو هاڻ، א توآهر
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ئ ـــ روس   اوڊ
  

هن مهل . ٿي چكو آهيهتي روس  ۾ پهتي אسان کي چوٿون ڏينهن 
َروسي وقت مطابق رאت جا نو وڄي رهيا آهن َآ پنهنجي كمري جا در دريون بند . َ

ٻاهر تيز هوא جا سوساٽ ٻڌڻ ۾ . كري، هيٹر کولي، توکي خط لکي رهيو آهيان
گرم كوٽ، جئكٹ، . هينئر هينئر ٻاهرאن گھمي وאپس آيو آهيان. אچي رهيا آهن

. روسي ٹوپي الهي سامهون كليَء ۾ ٹنگي אٿمٻه سئيٹر، چمڑي جا جورאب ۽ 
. النگ بوٽ ۽ ٹوپيَء تي جا برف ڄمي وئي هئي، سا ڇريَء سان کرڙي الٿي אٿم

ٻاهر روز وאنگر . אکين ۽ پنبڻين ۽ كنڌ تي ڄمي ويل برف ٹوאل سان אگھي אٿم
ٻاهر . אڄ به سخت برفباري ٿي رهي آهي ۽ ٹيمپريچر زيرو کان به گھڻو هيٺ آهي

جهاز تي אسان گرم . سڀ ڄمي برف ٿي ويو آهي. پاڻي نظر نٿو אچيكٿي به 
.  كري ڇڎيو אٿئونDrainٿڌي پاڻيَء جو سسٹم . پاڻي אستعمال كري رهيا آهيون

אهو  אن كري جو پاڻي ڄمڻ . رهيل پاڻيَء، ڄمڻ سبب كافي پائيپ ڦاڙي ڇڎيا آهن
  . ٿئي ٿوExpandتي 

َيكڎهن كنهن ٿانو ۾ گرم ٿڌ جو אندאزو אن مان لڳائي سگھجي ٿو ته ج
سوאل אهو ٿو پيدא ٿئي . پاڻي وجھي ٻاهر אڱڻ تي رکجي ته يكدم برف ٿيو وڃي

ته پوِء سمنڈ جو پاڻي برف ڇونه ٿو ٿئي؟ אهو אن كري جو سمنڈ جو پاڻي عام 
אن ۾ אهڑא ڌאتو، خاص كري لوڻياٺ مليل آهن جنکي ڄمڻ الِء . پاڻيَء وאنگر ناهي

پر אڄ ته صبح کان אيتري ٿڌي هوא پئي لڳي جو .  کپيعام پاڻيَء کان وڌيك ٿڌ
ٹيمپريچر كاٹو پنج سينٹي گريڈ کان به هيٺ كري پيو آهي ۽ سمنڈ جو مٿيون 

جڎهن كا وڏي ٻيڑي يا جهاز لنگھي ٿو . تهه ــ אٹكل ٻه אنچ کن، برف ٿي ويو آهي
  .ته برف جي تهه کي چيري لنگھي ٿو

ر آهي جيكو بحر אسود جي אوڊيسا ڏکڻ روس جو وڏو بندرگاهه ۽ شه
هن وقت كيترאئي سفيد . كرאچيَء کان چڱو وڏو بندرگاهه آهي. كناري تي آهي

رنگ جا روسي جهاز ، جن جي چمنيَء تي روس جو نشان ڏאٹو ۽ هٿوڙو ٺهيل 
אن کان عالوه هنگري، پولينڈ ، بلغاريا ۽ ٻين ملكن جا جهاز به ۽ . آهي، بيٺا آهن
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َ بلكل ڀر ۾ بيٺو آهي جيكو بمبئيَء کان آندل هك هندستاني جهاز אسان جي
. ِאسان پاكستان الِء مشينريَء جو سامان کڻڻ آيا آهيون. سڻي الهي رهيو آهي

جنهن . سامان چاڙهائڻ ۽ لهرאئڻ يا אن جي نگهباني ڊيك آفيسرن جي حوאلي آهي
אن كري אسان . ۾ جهاز جو كئپٹن، چيف آفيسر کان كئڈٽ تائين אچي وڃن ٿا

ر אن کان بلكل غير وאقف هوندא آهيون، ته جهاز تان كهڑو سامان پيو אنجنيئ
كڎهن كڎهن ڳالهيون كندي معلوم ٿي ويندو آهي ته . لهي يا كهڑو پيو چڑهي

ڳري مشينري يا موٹر الريون گھڻو . وאهه نه ته ڊيك آفيسر ڄاڻن سندن كم ڄاڻي
هن، جيئن  بدرאن ڊيك تي رکي، چڱي طرح ٻڌي ڇڎبيون آHatchesكري אندر 

ڊيك ’سو هن وقت دريَء مان . جهاز جي لڎڻ كري سامان کي نقصان نه رسي
  .صاف  نظر אچي پيو‘ كارگو

ٿوري دير אڳ جڎهن زمان ۽ آ شهر گھمي وאپس پئي آياسين ته رستي تي 
سو صاف كرڻ . برف باريَء كري אسان ٻنهي جي عينكن تي برف چڑهي وئي

ن ڀريل آفت جيڎن كاٺ جي کوکن جي אوٽ ۾ الِء بندرگاهه ۾ رکيل مشينريَء سا
منهنجي سامهون هك وڏي کوکي ۾ ٹرئكٹر نما . ٻيهر صاف كرڻ لڳاسين

‘ كلكتو ــ هندستان’مشينري بند هئي ۽ אهو کوکو هندستان وڃڻو هو سو ٻاهرאن 
زمان کي چيم ته پٺيان ڏس پرאئي ملك جي سامان אڳيان אچي بيٺا . لکيل هو

  “؟.....پر ڀر وאري کوکي تي ڏس ڇا لکيو پيو آهي”جوאب ڏيڻ لڳو، . آهيون
لکيل “ אئگريكلچرل كاليج ٹنڈوڄام، سدرن زون پاكستان”مڑي ڏٺم ته، 

سو אن مان سمجھان ٿو ته هي سڀ مشينري جيكا אسان جي جهاز تي رکي . هو
אسان אن جي بدلي روس کي پئسا نه پر سوٹي كپڑو، . رهيا آهن، ٹنڈوڄام الِء آهي

  .۽ چانور ڏيون ٿالوڻ، چمڑو 
. روس جيئن ته אتر ۾ آهي، אن كري هتي אسان کان وڌيك سردي ٿئي

هونَء אهو عام آهي ته سنڌ ۾ سردي وڌندي آهي ته ماڻهو چوندא آهن ته كوئيٹا ۾ 
روس جا . برف جي لهر آئي آهي ۽ كوئيٹا جا ماڻهو روس جي نالي چوندא آهن

قيدي אتر قطب کي قصوروאر سائبيريا نالي ۽ سائبيريا ۾ رهندڙ ماڻهو ۽ 
אتر طرف . بهرحال אتر روس کان هتي אوڊيسا ۾ سردي گھٹ آهي. ٺهرאئيندא آهن
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وאرא بندرگاهه ــ جيكي بالٹك سمنڈ ۾ آهن سي ته سياري جا ڇهه مهينا بلكل بند 
אتي אيتري ته سردي آهي جو سڄو بالٹك سمنڈ برف ٿيل هوندو آهي ۽ . رهن

هونَء هيتري سردي هوندي به . هن وڃي نٿو سگھيكوبه جهاز هن موسم ۾ אوڏאن
هتي جي روزمره جي زندگيَء ۾ كنهن به قسم جو فرق ڏسڻ ۾ نٿو אچي، جو 

אها ئي ساڳي رونق، هلچل ۽ شهر . هتي جا ماڻهو אن سرديَء جا عادي ٿي چكا آهن
هر جڳهه אها زندگي نظر אيندي جا אسان وٽ سٺي . ۾ گپا گيهه ۽ گهما گهمي

فقط . بس فقط هر هك گرم كپڑن ۾ ويڑهيل نظر אچي ٿو. دي آهيموسم ۾ هون
نك ۽ ٹماٹي جي رنگ ۾ كوبه فرق نه هوندو . אکيون ۽ نك صاف ظاهر هوندא

 پائي، رستن تي ڄميل Skatesننڍڙא ٻار سڄو ڏينهن لوهي ڦيٿن وאرא بوٽ . آهي
 بچڻ ننڍڙא جيت ۽ پاڻيَء جا پسون سرديَء کان. برف تي אسكيٹنگ پيا كندא آهن

خاطر برف هيٺ لكيو ويٺا آهن، ڇو جو ٻاهر هوא برف کان تمام گھڻي ٿڌي رهي 
برف جي ٿڌ فقط زيرو تائين ٿي رهي אن کان وڌيك، عام دٻاَء هيٺ ٿڌي ٿي ( ٿي 

  .)نه سگھندي پر هوא ته تمام گھڻي ٿڌي ٿي وڃي ٿي
جهاز تي آيل ٻاهرين ملكن جي ماڻهن جي وندر الِء هتي به چين وאنگر 

 وڏو كلب آهي جنهن ۾ سئنيما، الئبريري، رאندين الِء مختلف كمرא ۽ هك
 پهرين ڏينهن אسان جهاز. روم، كئنٹين ۽ ڊيوٹي فري دكان آهيسامان، ڊאنسنگ 

אندر كلب ۾ . جا كجھه אنجنيئر كلب تائين پهچندي ئي كلفي ٿي ويا هئاسين
 ۾ قدم رکيوسين ته دروאزي وٽ هك عورت دستور موجب אووركوٽ كليَء

 هو، پر جيئن ته Centrally Heatedجيتوڻيك אندر سڄو كلب . ٹنگڻ الِء گھرڻ لڳي
אسان ٻاهرאن آيا هئاسين سو אڃا سرديَء جو אثر هو ۽ كوٽ الهڻ تي دل نٿي 

אئين لڳي . آخر ٻئي دفعي چوڻ تي ٻين ته الٿو پر آ אئين ئي بيٺو هوس. چاهيو
سنڌ جي کوري جهڑين گرمين ۾ . رهيو هجي ڄڻ ساهه به ڄمي برف ٿيڻ تي هجي

سڄو جسم کيرو ٿي پيو . وڏو ٿيل ههڑي حال אڳيان هٿيار ڦٹا كري بيهي رهيس
آخر هن خود منهنجي .)  ڏيڻ بدرאن آپريشن ممكن هئي אن وقتAnesthesia(هو 

كوٽ کي ڇكي مون کان אلڳ كيو جيئن كاسائي كٺيل ٻكري جي جسم تان 
ُجي بارش ۽ برف ۾ پسيل كانگ جهڑي منهن. کل جو آخري حصو الهيندو آهي
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كمال آهي אڃا ته אسان وٽ سانوڻي هاڻ ختم ٿي ”: حالت ڏسي، مركي چوڻ لڳي
  “.آهي ۽ سيارو شروع به نه ٿيو آهي

مٿي آسمان ڏي ــ آسمان ته ڏسڻ ۾ كونه پئي آيو، پر هن كلب جي 
كٿي ! אي ڀڳوאن”: گلكاريَء جي كم سان جھنجھيل ڇت ڏي نهار كري چيم

אتي مٿان ساٿين سڎ كيو ته “ ؟!هي روس آهي يا ريفريجريٹرــــ. نكتا آهيونאچي 
  .אچ ته ٹيبل ٹينس کيڎي گرم ٿيون

. هتي جي ماڻهن جي زبان روسي آهي جا ٿوري ٿوري پشتو سان ملي ٿي
روسين جا كجھه كجھه אلفاظ هو سمجھيو . جهاز جو چيف אنجنيئر پٺاڻ آهي

ي ٿي پر كلب ۾ جيكي مالزم آهن، هتي אنگريزي ورلي كنهنکي אچ. وڃي
هتي يورپ ملك جا . אهي אنگريزي، جرمن، فرينچ، عربي، پارسي ڳالهائي سگھن
كجھه به کڻي هجي، . باشندא هندستان، نهرو ۽ گانڌيَء کان چڱي ريت وאقف آهن

لبنان مان جيكي . پر אسان جو ملك دنيا ۾ هاڻ مڑيئي كجھه مشهور ٿيو آهي
، אنهن ۾ روزאنو پاكستان جون به خبرون هونديون אخبارون نكرنديون هيون

. ريڈيو تان به پاكستان جون خبرون אينديون هيون) تركي(אستنبول . هيون
بهترين فارين پاليسيَء . ڊي،.سي.سيپٹمبر وאري جنگ، مارشل ال، وڌندڙ وאپار، آر

۽ ٻين نيگيٹو پازيٹو ڳالهين كري دنيا کي خبر پئي آهي ته پاكستان نالي به 
چين وياسين ته אتي به ننڍو وڏو پاكستان ۽ אيوب خان جو پيو . و ملك آهيك

چيني پاكستان کي . (جا نعرא ٿي هنيائون‘ پاچستان ــ چين دوستي’۽ . پڇي
אن جي پكي دوستي ۽ . خير چين جي ته ڳالهه ئي אلڳ آهي) پاچستان אچارين

ڈ ۾ وفادאر ۽ خلوص دليَء ۾ كوبه شك ناهي، ۽ چين به אسان کي سڄي אيشيا کن
پكو دوست سمجھي ٿو پر روس ۾ پڻ پهرين ڏينهن بندرگاهه مان نكتاسين ته 
سڀني ماڻهن جڎهن אسان کي אجنبي سمجھي سوאلي نگاهن سان ڏٺو ٿي، ته کين 

يعني אسين ‘ پاكستان، پاكستان’پاڻ ڏي אشارو كري אسان کي ٻڌאئڻو پيو ته ، 
وڌيك نه هنن אسان جي زبان . يپاكستاني آهيون ۽ هنن به جوאب ۾ مسكرאيو ٿ

אسان چاهيو ٿي ته كو . سمجھي ٿي ۽ نه אسان هنن جي، ڄڻ دٻي ۾ ٺكريون
אنگريزي ڄاڻندڙ هجي ته אن کان كلب جو پڇون ۽ پئسا مٹائي روس جو سكو ــ 
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آخر אڳتي وڌياسين ته هك بلڈنگ جي . روبل، كبوت وٺڻ جو ڏس پتو پڇون
אندر گھڑي .  جو אنگريزي كالس ٿي ٿياٻاهرאن ننڍڙو بورڊ نظر آيو جتي شام

وياسين ته ٹي کن ڇوكريون بينچ تي ويٺيون هيون، جن کي چاليهه سالن جو 
مون کي אستاد جو نالو وسري ويو آهي پر سندس ڳالهائڻ . אستاد پاڙهي رهيو هو

אسان אڳتي .  كڎهن به وساري نه سگھندسExpressionsجو نمونو  ۽ ڳالهائڻ وقت 
َאنگريزي אچيو (‘ .نوز אنگلش’. אل كيو جو سڀ کان كندא آهيونوڌي پهريون سو

  )ٿي؟
يكدم پنهنجي ڳالهائڻ جي אندאز ۾ ڏאڍي صاف ۽ صحيح אنگريزيَء ۾ 

  :جوאب ڏنائين
  “ڇو؟ ڇا کپي توهان کي ــ؟”

کانئس . ڀر ۾ بيٺل אعجاز کي چيم ته يار هي ته ماڳهين وڙهي ٿو
  )آيو آهي ڇا؟پڇيوسين ته پاكستان مان ٻيو به كو جهاز 

ياد رهي ته אسان کان אڳ هندستاني جهاز هتي آيل آهي، سو ماڻهو ڏאڍو (
ڇو ته אسان . ڀلبا آهن ته אسان ۾ يا هنن ۾ پاكستاني كير آهن ۽ هندستاني كير

جا ملك אلڳ אلڳ هئڻ جي باوجود به ننڍي کنڈ جي ماڻهن جو رنگ ۽ قدوقامت ته 
  :پڇڻ لڳو.) ساڳي آهي

  “ نه آهي ڇا؟ڇو אوهان کي خبر”
  .ٻڌאيوسين ته אسان אڄ آيا آهيون ۽ پاكستاني آهيون

توهان پاكستاني آهيو؟ אهو نئون جهاز توهان جو آهي، جنهن جي ! אوهه”
אڄ مون صبح אن جهاز .  جو مونوگرאم آهيN.S.C تي بلو رنگ ۾ Funnelچمني 

  “.کي אيندو ڏٺو
 شايد ئي سندس آوאز ۽ پروفيسر سيد غالم مصطفى شاهه جي آوאز ۾

شاهه صاحب منهنجي . نه ته ساڳيو کڑو، صاف ۽ رعبدאر ڳالهائڻ هو. كوفرق هجي
ع ۾ منهنجو 1965جهاز تي אچڻ کان אڳ . وאلد جو كالس ميٹ ۽ دوست آهي

سندس گھر كجھه ڏينهن الِء رهڻ ٿيو هو جتي آئون ۽ سندس ڀائٹيو هدאيت א 
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نه چمپل پائڻ .  هئاسينشاهه سڄو ڏينهن نصيحتن ۽ دڙكن جي منهن ۾ هوندא
  .جي אجازت هوندي هئي نه رאت جو گھمڻ ڦرڻ جي

אسان هن روسي אستاد “ .אهي אسان ئي آهيون جن جو جهاز تو ڏٺو. جي ها”
  .کي ٻڌאيو

پر ڳالهه ته ٻڌو، توهان جي زبان عربي وאنگر ”كجھه سوچي چوڻ لڳو، 
  “. آهيلکي وڃي ٿي، پوِء توهان جي جهاز جو نالو هنديَء ۾ ڇو لکيل

  “.אها هندي نه پر بنگالي آهي، جا پڻ אسان جي قومي زبان آهي”
ضرور چيو ‘ אوهه’هن هر جملي جي אڳيان زور سان “ .אها ڳلهه آهي! אوهه”

  .هن پڇيو“ .ڀال سڀ پاكستاني خوش آهن”. ٿي
  “.سڀ خوش آهن، سڀ مزي ۾ آهن”
.  אچوאچو. جيكر توهان سڀ مزي ۾ آهيو ته אسان به ٺيك آهيون! אوهه”

  “.پر هلو ته كلب ۾ هلون. ڀال كجھه پيئندאؤ. ويهو
هلڻ وאرא هئاسين ته سندس شاگردياڻين مان هك پڇيو ته אسان مان كنهن 

  .کي فارسي אيندي آهي
ٻڌאيوسين ته אسان جي دوست سعيد کي אيندي آهي پر خريدאري جي حد 

درگاهه ۾  يعني فقط شين جا אگھه فارسي ۾ پڇي ڄاڻي جو אيرאن جي بن. تائين
  .پنج سال ڌكا کاڌא אٿس

אن بعد هن نيك אستاد، خبر ناهي كهڑي کنڌي هيٺ אسان کي كافي 
پهرين . ٻه ٹي رאتيون لڳاتار جهاز تائين بس وٺي آيو. كجھه گھمايو ۽ ڏيکاريو

ٻي رאت فلم تي ۽ ٹي رאت روسي سركس هلي . رאت אوپيرא هائوس وٺي هليو
ئوس فل هو، پر אن هوندي به بندوبست كري آخري رאت جيتوڻيك ها. ڏيکاريائين

  .אسان کي جڳهه وٺي ڏنائين
אن کان عالوه . هتي روس ۾ چمڑي جون شيون ۽ كپڑو ڏאڍو مهانگو آهي

هتي فقط אهي شيون عام ملن جن . ِٻي كا خاص شيِء  خريد كرڻ جهڑي ناهي
جي روزمره جي زندگي ۾ سخت ضرورت آهي، نه ته ٻي كنهن شيِء تي אجايو 

جنهن دكان تي אسان ٻاهر جي ماڻهن الِء (ڊيوٹي فري شاپ  .  نٿو كيو وڃيخرچ
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אن ۾ فقط ريڈيا، وאچون، ) بنا ٹئكس جي، كارخاني جي אگھه تي سامان ملي ٿو
كئميرאئون، مووي كئميرאئون، ٹيليوزنون ۽ אن قسم جون روسي شيون جام ۽ 

ورتو، جنهن אسان كجھه دوستن ساڳي قسم جو ٹرאنسسٹر . سستيون ملن ٿيون
کي جملي ست بئنڈون آهن ۽ אيترو طاقتور ۽ مضبوط آهي جو هتان به دهلي، 
. ڊאكا ۽ ريڈيو سلون چٹو جھپي ٿو، جنهن الِء אسان کي فقط ٹيهه ڊאلر ڏيڻا پيا

אنهن ريڈيو ٹرאنسسٹرن جي كٻٹ ڀرسان بوٹن جو كٻٹ هو ۽ معمولي کان 
 ڇو جو هتي چمڑو مهانگو معمولي بوٽ جي قيمت به ريڈيو کان گھڻي هئي ـــ

אڄ كلهه مون کي جيكا تكليف درپيش אچي رهي آهي، سا سوٹي كپڑن . آهي
هن جهاز تي אچڻ الِء كرאچي کان هوאئي جهاز رستي  آياسين ۽ אسان . جي آهي

مون אهو سوچي فقط ٹي کن قميصون . سڀئي تمام ٿورو سامان کڻي آياسين
ني ڏي ويندو جتي قميصون سستيون آنديون جو پك هيم ته جهاز אنگلنڈ يا جرم

هنن يورپي ملكن ۾ . پر אتفاق سان אسان جو پروگرאم تبديل ٿي ويو. ملن ٿيون
يوگوسالويا ۽ روس به ٻين ملكن وאنگر . سوٹي كپڑو تمام مهانگو ملي ٿو

  .سوٹي كپڑو پاكستان مان گھرאئي ٿو
אڄكلهه پاكستان جي سوٹي ۽ אوني كپڑي يورپ جي ماركيٹ کي مات 

 پروسز هنن يورپ وאرن جو ناكام ويو آهي، Synthesisويتر جو . ري ڇڎيو آهيك
هك مثال ياد . ته אن کان پوِء ته هيكاري پاكستاني كپڑي جو قدر وڌي ويو آهي

لکيومانس ته منهنجي . آ كرאچي هوس هك دوست ٻاهرאن אچي رهيو هو. ٿو אچي
. رين كپڑو چونڈي وٺي آيوهو دبئيَء مان بهت. الِء سوٽ جو كپڑو وٺي אچجانِء

هتي پهچڻ بعد معلوم ٿيو ته پاكستاني كپڑو آهي جو هتي אن کان به سستو 
هن طريقي موجب كپڑو .  جو ذكر كيو אٿمSynthesis-Processمٿي . پيو ملي

كپهه جي ڌאڳن مان نه، پر سنئون سڌو كپڑي جا אصلي جزא مالئي ٺاهڻ کي 
Synthesisکنڈ، كمند جي رس مان ٺاهڻ بدرאن : مثال طور.  طريقو سڎجي ٿو

بهرحال ڳالهه جو . كاربن، هئڈروجن ۽ آكسيجن کي مالئي پڻ ٺاهي سگھجي ٿي
مقصد هي آهي ته אسان کي فخر كرڻ گھرجي ته אسان جو ملك پڻ ترقيَء جي 
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رאهه تي گامزن آهي ۽ אسان אوچو ڳاٽ كري ٻين سان پنهنجي ملك جي 
  .مصنوعات جو ذكر كري سگھون ٿا

ُ وٽ אهو فئشن بنجي چكو آهي ته جو گھر کان رسي ٿو، سو وتي אسان
ڄڻ سندس هي وطن . پنهنجي ملك مان خاميون ۽ وڏون ڳوليندو ۽ نارאض ٿيندو

ناهي پر كٿان אتر قطب يا ڏکڻ قطب مان هتي ڊپوٹيشن تي آيو آهي ۽ אچي ڦاٿو 
  .هجي

ته אسان پر אدא گھر کان ٻاهر نكري ٻين ملكن جو  جائزو به ته وٺي ڏسو 
אڃا تائين אسان وٽ هك ٻئي الِء پيار محبت، . كيترن کان سکي ۽ بهتر آهيون

هكٻئي ۾ خاميون ڳولڻ ۽ .  ۽ لطيف جذبا موجود آهنConsiderationهمدردي
 אڃا Individuallyهكٻئي تي ڏوهه ٿاڦڻ بدرאن جيكڎهن אسان مان هر هك پاڻ کي 

ڌيك سکي، خوشحال ۽ پنهنجيَء به وڌيك سڌאري ۽ خوبيون پيدא كري ته אڃا به و
ُمرچن ۽ ڳاڙهين سرن جو ٻورو مالئڻ، گيهه ۾ موبل آئل ۽ . وאرא ٿي سگھون ٿا

گريز مالئڻ، تور ۾ کوٽ وغيره ـــ هر  شيِء אسان جا ليڈر ۽ אڳوאڻ هك هك 
چوريون ۽ ڌאڙא آمريكا کان אتي جا يهودي . دكان تي چڑهي كونه ٿا אچيو كن

אسان . ، جو هر ڳالهه ۾ אسان ٻين تي ڏوهه ٿاڦيون ٿاאسان وٽ אچي كونه ٿا هڻن
אسان جو ملك אسان . جو ملك كو هك يا ٻن جي نجي ملكيت يا ورثو ناهي

אسان جي ملك جي . سڀني جو آهي، אسان جي ملك جي عزت אسان جي عزت آهي
  .هر خرאب يا سٺي ڳالهه الِء אسان مان هر فرد ذميوאر آهي

ه ڏهاڙא آهيون، אن بعد رومانيا جي چڱو אدא، אڃا هتي روس ۾ كجھ
  .ٻيو خط אتان لکندوسانِء. بندرگاهه كانستنزא هليا ويندאسين

  
  گھڻي چاهه مان

  
  .........تنهنجو
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زا  ئ(ئ ئ   )رو
  

روس جو بندرگاهه אوڊيسا ۽ . روس ۽ رومانيا ٻئي هك ٻئي جي ڀرسان آهن
جي بندرگاهه كانستنزא אوڊيسا کان رومانيا . رومانيا ٻئي كاري سمنڈ ۾ آهن

) روس(אسان جي جهاز אوڊيسا . تائين فقط تيرهن كالكن جو سامونڈي سفر آهي
مان ٻارهين وڳي لنگر کنيو ۽ رאت جو يارهين وڳي سامهون אلهندي طرف אفق ۾ 

ٻارهين وڳي .سوجھرو نظر آيو، جو آهستي آهستي تکي روشنيَء ۾ وڌندو ويو
پوري هك لڳي אسان . ن نظر آيونكانستنزא شهر جون جھرمر كندڙ بتيو

عيد ۾ باقي ٹي ڏينهن هئا ۽ . بندرگاهه کان ٹي ميل کن אوري אچي لنگر كيرאيو
אسان پورא ڇهه ڏينهن אتي بيٺا رهياسين ــ אن אنتظار ۾ ته كڎهن ٿي بندرگاهه ۾ 

אڄكلهه بريَء سان گڎ بحري ۽ هوאئي . جڳهه خالي ٿئي، جو אسان کي گھرאئين
لنڈن، . ي وڌي وئي آهي، جو كيترو وقت אنتظار كرڻو ٿو پويآمدرفت به אيتر

نيويارכ ۽  ٻين دنيا جي وڏن هوאئي אڏنت ي كڎهن كڎهن هوאئي جهاز کي 
 جي אنتظار ۾ يا موسم جي Parkingهوאئي אڏي مٿان پهچڻ بعد كيتري دير جاِء 

 به ساڳيَء طرح بندرگاهه. بهتر ٿيڻ الِء هوאئي אڏي مٿان چكر هڻڻ ۾ لڳيو وڃي
كو كو بندرگاهه آهي، جتي پهچڻ سان אندر جيٹي خالي ملي . אكثر ڀريل رهن ٿا

ٿي ۽ يكدم אندر وڃڻو پوي ٿو، نه ته ڏينهن ٻه ته گھٹ ۾ گھٹ אنتظار كرڻو پوي 
ٿو ۽ אهو אنتظار خاص كري كرאچيَء ۾ كرאچيَء وאرن الِء عذאب ثابت ٿيندو 

 لتاڙي پنهنجي شهر تائين ذرא سوچيو، كيترن مهينن بعد هزאرين ميل. آهي
سامهون شهر جون عمارتون ۽ . پهچي فقط ٻه ميل کن אورتي جهاز روكي ڇڎجي

رستا صاف نظر پيا אچن پر אڳتي אچڻ جي אجازت نه ملي ته ڇا حالت ٿيندي 
رאت جي وقت شهر جون بتيون چمكنديون ڏسي، אئين لڳندو آهي ڄڻ . هوندي

تن ڏينهن ۾ آئون . ي ڏאڍو مزو ٿيوهك دفع. אسان جي حال تي کلي رهيون هجن
. אسان چين کان سڌو كرאچي آيا هئاسين. تي هوس‘ אباسين’هك ٻئي جهاز 

رستي تي سنگاپور، ماليا، سلون جي بلكل ڀرسان لنگھي وياسين، پر אتي هك 
آخر تيرهن ڏينهن جي لڳاتار سفر بعد، شام جو كرאچيَء . منٹ به نه ترسياسين
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تن . ان منهوڙي کان ٿورو پري پهچي لنگر كيرאيوجون بتيون نظر آيون ۽ אس
ڏينهن ۾ كرאچي بندرگاهه تي ڏאڍي رش هجي، روز شهر ڏي نگاهون هيون ته 

كا النچ سامهون نظر אيندي هئي ته . كيڎي مهل ٿو אسان کي אچڻ الِء سگنل ملي
آخر . دل خوش ٿيندي هئي ته ضرور پائلٹ پيو אچي، جو جهاز کي وٺي אندر هلندو

جلدي جلدي אسان . نهن جي وڌيك אنتظار بعد رאت جو ڏهين لڳي پائلٹ آيوٹن ڏي
هر هك پنهنجي مقرر ڊيوٹي אسٹيشن تي ويو ۽ جهاز . هلڻ الِء אنجڻ تيار كئي

هر ملك ۾ بندرگاهه ۾ دאخل ٿيڻ جو رستو אڻانگو هوندو آهي سو אسان . هلڻ لڳو
אچي وאرن کي ڇڎي ڏنو تيسين אسان كر. کي به אن ٹكر پنڌ الِء אڍאئي كالכ لڳا

جو هنن אڳهين چيو هو ته چاهي جهاز رאت جو . ته ڀلي گھر وڃڻ الِء تيار ٿي وٺن
سائين אنهن کي ڏسو ته شيو . ٻي بجي پهچي ته به אسان אن وقت ئي گھر ويندאسين

پيا كن، نوאن نوאن كپڑא پيا پائين ۽ جهاز جي جيٹيَء سان لڳڻ کان אڳ بئگون 
آخر . ه جيئن ئي جهاز جيٹيَء سان لڳندو ته هليا ويندאسينهٿ ۾ کڻي بيهي رهيا ت

جلدي جلدي ڏאكڻ الهي هيٺ لهڻ وאرא هئا ته .  سان به لڳوJettyجهاز אچي ڌكي 
אسان جي جهاز کي نه پر . معلوم ٿيو ته پائلٹ غلط جهاز کي אندر وٺي آيو آهي

ِء چيو ويو אسان کي אن ئي وقت وאپس وڃڻ ال. هك جپاني جهاز کي אندر אچڻو هو
אن وقت אسان جي كرאچيَء . وري سائين ساڳيا پير. ته يكدم ٻاهر هليا وڃون

وאرن دوستن جي حالت ڏسڻ وٹان هئي، جيكي گھر وڃڻ الِء تيار هئا پر ڏאكڻ به 
پوري لهي زمين تي پير رکي نه سگھيا ۽ وري وڌيك ٹي ڏينهن ٻاهر אنتظار 

  .كرڻو پيو
.  ۾ كم تمام سست ٿو هليConstanzaא رومانيا جي هن بندرگاهه كانستنز

پڻ ‘  موهن جو دڙو’אسان کان مهينو ٻه אڳ אسان جي كمپنيَء جو هك ٻيو جهاز 
معمولي سامان الِء هفتو کن ٻاهر ترسيو هو ۽ ڏهه ڏينهن . مشينري کڻن آيو هو

אن حساب سان אسان جي كرאچي جي بندرگاهه جو دنيا جي وڏن . بندرگاهه ۾
كرאچيَء ۾ . ٿئي ٿو ۽ كم جي ڦڑتيَء ۾ گھڻن کان אڳ آهيبندرگاهن ۾ شمار 

אسان هتي عيد به ٻاهر سمنڈ تي . كم چوويهه ئي كالכ هلي ۽ تمام جلدي جلدي
هتي جي موسميات موجب هتي . ملهائي ۽ عيد جو چنڈ وڏو مسئلو ٿي پيو هو
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پاكستان کان هك ڏينهن אڳ چنڈ نظر אچڻ کپندو هو، پر كرאچي ريڈيو تان 
אسان منجھي . ان معلوم ٿيو ته پاكستان ۾ چنڈ كٿي به نه ڏٺو ويو آهيخبرن م

هتي אکين سان چنڈ کي ڏسڻ جو ته . پياسين ته شايد هتي به چنڈ نظر نه آيو هجي
پهرينَء جو چنڈ . سوאل ئي پيدא نه ٿو ٿئي، جو هر وقت گھاٹو جھڑ ڇانيل رهي ٿو

جودگيَء جو به علم نه ته پري جي ڳالهه ٿي، منجھند جي وقت سج يا سندس مو
אن کان عالوه پهرينِء جي چنڈ . هوندو آهي ته كٿي آهي جو کڻي طرف سڃاڻجي

مثال طور خط . جي نظر אچڻ جو وقفو جيترو قطبن ڏي وڃبو אوترو گھٹبو ويندو
پر ٿورو مٿي . אستوא تي אٺن منٹن الِء ظاهر هوندو، אن بعد غروب ٿي ويندو

۽ جتي אسان . هو وقفو ڇهن منٹن تائين ٿي ويندوپاكستان אيرאن تائين אچبو ته א
تان جو אتر قطب طرف وڌندي هك אهڑي به حد . آهيون אتي ٻن منٹن الِء آهي

אيندي، جو بلكل نظر نه אيندو، جتي ڇهن مهينن جو ڏينهن، ڇهن مهينن جي رאت 
  .ٿئي

אسان ٿورو شكجي پياسين ته شايد אسان جي موسميات جي رپورٽ غلط 
אسان بندرگاهه . هتي رومانيا ۾ به مسلمان آهن. ساب ٿي ويو هجيهجي ۽ غلط ح

وאرن کان گھڻو ئي وאئرليس ذريعي پڇڻ جي كوشش كئي پر هو אنگريزي 
ٻن ڏينهن کان سگنل كري ٿكجي پيا هئاسين ته אسان . سمجهي نه پئي سگھيا

ريڈيو تي جيكي . ته אن جو ئي جوאب نه پئي ڏنائون. کي كڎهن אندر گھرאئيندؤ
آخر . אسٹيشنون کوليون ته جرمن، فرينچ ۽ روسي زبانن ۾ خبرون پئي هليون

ريڈيو عرאق تان ڏهين لڳي אتي جي شيخ جي تقرير جو אنگريزي ترجمو نشر ٿيو، 
خوشي . سڀاڻي عيد آهي’جيكا هو عيدאلفطر جي موقعي الِء كري رهيو هيو ته، 

ن ۾ غم جو ماتم پر אسان جي كيترن عرب ڀائرن جي گھر. ملهائڻ جو ڏينهن
אسان الِء سچي عيد تڎهن ٿيندي، جڎهن حق جي سوڀ ٿيندي ۽ אسان אسرאئيل . آهي

  ‘.مٿان فتح حاصل كندאسين
. بس پوِء ته אسان אن تقرير کي אڌ ۾ ڇڎي جهاز تي به عيد جو אعالن كيو

ظاهر آهي ته جڎهن عرאق ۾ چنڈ ڏٺو ته كو אمكان نه ٿو پيدא ٿئي  جو هتي نظر 
اكاڻ ته אسان عرאق جي אولهه ۾ آهيون ۽ אسان تائين چنڈ ۽ سج پهچندي ڇ. نه אچي
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پاكستان، هندستان، برما، جپان ۾ چنڈ نه ڏٺو ويو هوندو، جو . عمر ۾ وڌيو وڃي
ٻئي . אهي ملك אوڀر ۾ آهن ۽ هتي رمضان به هك ڏينهن אڳ شروع ٿيو هو

پوِء . نظر آئيصبح جو אٿڻ سان אسان کي عجيب تبديلي . ڏينهن عجيب אتفاق ٿيو
ٻاهر . محسوس كيوسين ته سج جي روشنيَء جي كري جهاز روشن ٿي ويو آهي

هتي سج جو  . آيس ته ٻيا به كيترאئي جهاز جا آفيسر سج جي روشني ۾ بيٺا هئا
خبر ناهي كيترن ڏينهن کان پوِء אسان به ڏٺو هو ـــ ۽ . نظر אچڻ خاص ڳالهه آهي

ته جيئن ئي كرאچي ڇڎي روم آياسين، ته אن نه . אهو به عيد جهڑي سٺي ڏينهن تي
. ڄڻ אهو پاكستان ڇڎي آياسين. بعد سج نه يوگوسالويا ۾ ڏٺوسين نه روس  ۾

جهاز تي عيد نماز پڑهڻ بعد سڄو ڏينهن هك ٻئي کي کائڻ پيئڻ جون دعوتون 
אن ڏينهن ڏאڍو . جهاز کي كنوאر وאنگر سينگاريو هئوسين. ڏيندא رهياسين
۾ جڎهن بندرگاهه ۾ آياسين ته معلوم ٿيو ته هتي جي مسلمانن بعد . چهچٹو رهيو

  .به אن ئي ڏينهن عيد ملهائي هئي
هتي بندرگاهه ۾ آئي אڄ چوٿون ڏينهن آهي ۽ אڃا به ٹي چار ڏينهن ٻيا به 

هتي پهچڻ سان تنهنجو ۽ ٻيبن دوستن جا خط مليا، جي توهان . هوندאسين
 وאرن هتي تڎهن ئي موكلي ڇڎيا كرאچي אئڈريس تي لکيا آهن ۽  كرאچي آفيس

هر ملك ۾ אچڻ سان پهرين . هئا ۽ אسان جي جهاز אچڻ جو אنتظار كري رهيا هئا
. אسين خطن جي پڇا كندא آهيون ته آيا كرאچي آفيس وאرن خط موكلي ڏنا يا نه

كرאچي ڇڎڻ بعد يوگوساليا، لبنان، روس كٿي به خط نه مليو هو ۽ مهيني بعد 
ڳوٺ ۽ ملك جون خبرون پڑهي ڏאڍي . ط گڎ ٿي ملياهتي رومانيا ۾ سڀ خ

) Crow-Mast(دل چاهيو ته آ به אحمد حسين مخدوم وאنگر كروماسٹ . خوشي ٿي
كرو ــ ماسٹ هر جهاز جي . (ُتي چڑهي אن خوشيَء ۾ وڃي سر رאڻو ڳايان

پرאڻي زماني ۾ אن جي . אڳياڙيَء ۾ هك ٹاور جيان ڊگھو ماسٹ هوندو آهي
. ي دوربين ذريعي ڏسبو هو ، ته كنارو ويجھو آهي يا پريچوٹيَء تي چڑه

אڄكلهه  ته هك هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچڻ الِء نقشا آهن، رאڊאر آهي، وאئرليس آهي ۽ 
پر אن هوندي به روאيت طور אڃا تائين هر جهاز تي كروماسٹ ضرور . ٻيون شيون
ئٹ جي هك هك خط جا كيترאئي دور كيم ۽ سگريٹ ريڈ אينڈ وא.) هوندو آهي
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ڇا كجي پنهنجي ديس جي ڏوري فقط . אشتهار وאنگر وري، وري ۽ وري پڑهيم
پنهنجي ته سڄي زندگي . سچ آهي ته خط אڌ مالقات آهي.هي خط ئي دور كن ٿا

خط پڑهڻ ۽ توهان ڏي لکڻ مون . تو جهڑن مخلص دوستن جي خطن تي ٿي گذري
  .الِء وڏي دلچسپي آهي

. ذ تي ته لکي نٿيون سگھجنسڀ كاغ. هن ملك جون خبرون جام آهن
پنهنجي خدאدאد صالحيت کي אستعمال كري كڻي مان خرאر . ٿوريون ئي سهي

. جو אندאزو لڳائجانِء كانستنزא شهر رومانيا جو وڏي ۾ وڏو ۽ پرאڻو شهر آهي
رومانيا کي هي . جو چوٿين صدي ۾ كانسٹنٹ אعظم جي نالي ٻڌאيو ويو هو

رح هتي אچڻ جو هي ئي هكڑو دروאزو هكڑو ئي بندرگاهه آهي ۽ سامونڈي ط
پر روس کان . (هتي به سردي جام آهي. آهي، جو بحر אسود جي كناري تي آهي

باقي زمين دوز ذخيرن . ٻارهوئي سرديَء جي كري پوک אيتري كانه ٿئي) گھٹ
هتي ڌאتو جام ملڻ كري رومانيا به پولنڈ، يوگوسالويا ۽ روس . ۾ ماال مال آهي

אسان جهڑن ملكن کي مشينري . رخانن کان مشهور آهيوאنگر مشينري جي كا
سوشلسٹ ملك آهي پر هتي . ڏئي وאپسيَء ۾ אناج، لوڻ ۽ چمڑو خريد كري ٿو

غربت حد . ملك جي حالت تمام خرאب آهي. ماڻهو كميونزم مان خوش نه آهن
. هر شيِء، دكان، هوٹلون كارخانا گھڻي ڀاڱي حكومت جا آهن. درجي جي آهي
هر هك کي אيترو پورو پنو . ع كري אمير نٿو بڻجي سگھيكوبه پئسو جم

سندس مزوريَء جو عيوضو ملي ٿو، جنهن مان ڇكي تاڻي هن جو کاڌو ۽ كپڑو 
چين جي كميونزم ۽ هنن ملكن جي كميونزم ۾ زمين آسمان جو . لٹو ٿئي ٿو
. چين جا ماڻهو אخالقي طرح دنيا جي אعلى ماڻهن مان چئي سگھجن ٿا. فرق آهي
كو فقير نظر نه אيندو، پاڻ هو ٻاهرين کي ۽ آيل . كا شيِء گھرندא نهكڎهن 

سياحن کي تحفي طور ڏيندא، چوري بليك ماركيٹنگ ۽ ٻيون بڇڑאيون ۽ 
مون ٻڌو هو ته . عادتون يا علتون چين ۾ هرگز نه آهن، پر هتي جي ٻي ڳالهه آهي

ر پيا نظر هنن سوشلسٹ ملكن ۾ هر אنسان برאبر آهي، پر مون کي هتي ته אمي
سكي جي אها . אچن ته غريب کان غريب به، جن جي بدن تي پورو لٹو به ناهي

حالت آهي جو سركاري طرح ڊאلر אرڙهن ليو مقرر ٿيل آهن، پر گس پنڌ تي 
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توهان کي אنيك ماڻهو کلئي عام ڊאلر ۽ پائونڈ خريد كرڻ الِء منٿون كندא ۽ ڊאلر 
 سگريٹ جي پاكيٹ جا ڏهه پندرهن ليو معمولي. جا ٹيهه کان چاليهه ليو به ڏيندא

ٻيا ته ٺهيو پر پوليس ــ جا بليك ماركيٹنگ روكڻ الِء آهي، سا . تائين ڏيندא
هي حالتون ڏسي مون کي پنهنجي ملك الِء . بليك ماركيٹنگ كندي نظر אيندي

چڱائي . سچ پڇين ته אسان گھڻن کان بهتر آهيون. وڌيك پيار ۽ عزت ٿئي ٿي
هر دؤر ۾ رهي آهي، پر تڎهن به אسان وٽ אهڑيون حالتون אڃا خرאبي هر جڳهه ۽ 

אسان وٽ אيتري مهانگائي نه آهي ۽ گھڻن ڳالهين ۾ . نه آهن جو دل شكستو ٿجي
אسان جي ملك جي ناڻي جي ساک ۽ قدر . هر شيَء ملي سگهي ٿي. بهتر آهيون

لڳ سركاري طرح ڊאلر چئين روپئي کن آهي ته אوپن ماركيٹ ۾ به אن جي . آهي
هتي هر هوٹل وאرو، دوكاندאر . ماڻهن کي هر قسم جي آزאدي آهي. ڀڳ  آهي

دكان کي فائدو رسي يا نقصان، אن سان سندس كو . سركاري جو مالزم آهي
.  كونهيCompetitionسروكار ناهي ۽ אهي ئي ڳالهيون آهن جو هتي مقابلو 

وق نكري وڃي مقابلو ناهي ته چاهه ۽ شوق ناهي ۽ جڎهن پورهيت مان چاهه ۽ ش
سڄي شهر ۾ فقط ٻن ٹن قسمن جا ڏندڻ ۽ .  نٿي سڌريQualityته پوِء شيِء جي 

ٻاهرين ملكن جون شيون ناپيد يا حد . ٹٿ پيسٹ نظر آيا، سي به سادي قسم جا
مثال طور سيون אو كالכ بليڈن جو پئكٹ אسان . درجي جون مهانگيون آهن

אخبار جي دكان . تي ٻن ڊאلرن ۾وٽ سوא ٻي روپيا يعني אڌ ڊאلر ۾ ملندو، پر ه
אهڑي . تي رش ڏسي معلوم ٿيو ته هن سڄي אيرאضيَء ۾ فقط אهو هك دكان آهي

אن كري هر وقت هر دكان אڳيان . طرح ٻين شين جو به هك هك دكان آهي
هتي هلكا كم، جهڑوכ، حجامت جو، هوٹل جو، . ماڻهن جي قطار رهي ٿي

مرد كارخانن .  كي ورلي نظر אچنمرد. دكان ۽ آفيسن  وغيره جو عورتون كن
گرگلين جهڑيون فقيرياڻيون، جن جا . هتي فقير به كافي آهن. ۾ ڳرא كم كن

وאر، كپڑא مٹيَء ۾ ميرא، سنگھه پئي وهندي، هك هٿ ۾ مانيَء جي ڳوٿري، ٻئي 
ُهٿ ۾ אگھاڙو ٻار ڇاتيَء سان ڄر وאنگر چهٹيل، אهڑيون فقيرياڻيون هتي به جام  َ

يون کدڙن جيان لڎو ٺاهي هك هك دوكان تان ڳائيندي پنندي كي فقيرياڻ. آهن
  .نظر אينديون



ئ ر   ئ خ(      ئف  ئري :ز  .........)ا بدا ا  
 

 هن كتاب جا سمورא حق ۽ وאسطا ليکك وٽ محفوظ
www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 

 
 

118 

ترכ سلطنت . مذهب جي لحاظ کان هتي عيسائي ۽ ترכ مسلمان آهن
كنهن زماني ۾ . وאري زماني جون אڃا تائين خوبصورت مسجدون موجود آهن
دد م. پوِء زوאل آيو. رومانيا، بلغاريا، אلبانيا وغيره تي تركن جي حكومت هئي

پر אفسوس جو غدאريَء . الِء ننڍي کنڈ جا مسلمان به ويا، جنهنکي خالفت سڎجي ٿو
تفصيل سان هتي ذكر نه ٿو لکي سگھان، . سبب אسان جا مسلمان شهيد ٿي ويا

تازو علي . אن کان پنهنجا ماڻهو چڱيَء طرح وאقف آهن. جو خط وڏو ٿي ويندو
אهي ”ر پنهنجي كتاب محمد رאشدي صاحب پڻ אن خالفت جو ذكر مختصر طو

بهرحال هينئر مسلمانن جو هتي אهو چاهه ۽ . ۾ كيو آهي“ ڏينهن אهي شينهن
بندرگاهه . جلوو نه رهيو آهي، تڎهن به مسلمان ۽ عيسائي هتي ڀائرن وאنگر رهن ٿا

پوِء معلوم ٿيو ته אهي كڎهن . جي ڀروאريون مسجدون بند ڏسي ڏאڍو تعجب لڳو
 سگھيو آهيان، جو هتي شايد ئي كو אنگريزي وڌيك پڇي نه. كڎهن کلن ٿيون
سڀ رومانين زبان ڳالهائين ٿا ۽ كو كو جرمن يا فرينچ . سمجھندو هجي

حيدرآباد جي لطيف آباد ۽ هيرآباد وאنگر هتي به شهر جو هك حصو . سمجھي ٿو
جمعي ڏينهن אسان جمعي نماز الِء . אهڑو آهي، جنهن ۾ فقط ترכ مسلمان رهن ٿا

אن جي . אمام جو گھر مسجد جي ڀرسان هو. از ختم ٿي چكي هئيوياسين، پر نم
سندس نالو نورאن هو، جيكا ڏهن ٻارهن سالن . ننڍي ڌيَء مسجد کولي ڏيکاري

كنهن زماني ۾ مسلمانن جي حكومت هجڻ كري كيترن . جي ٿيندي
. ًمثال خديجا، زليخا، رאبعا وغيره. كرسچنن جا ناال אڃا مسلمانن وאرא آهن

ًمثال مهمان کي . بان جا كي كي لفظ پڻ تركي ۽ عربي جا آهنرومانين ز
  . باقي سندن زبان ڏאڍي ڏکي آهي. مسافر چون، مسجد کي جامعة وغيره

سڀ . هتي جون عورتون ٻين آسپاس وאرن ملكن کان بلكل نرאليون آهن
کان אول جيكا ڌאريون ماڻهو نئين ڳالهه محسوس كري ٿو، سا هتي جي عورتن 

هتي جون عورتون روس، يوگوسالويا، אٹلي يا يورپ . اوٽ آهيجي جسماني بن
تمام سنهڑيون ۽ هلكيون . جي ٻين ملكن وאنگر تندرست ۽ ٿلهيون نه آهن

هلڻ ۽ ڳالهائڻ  ٻولهائڻ جون چست ۽ سمارٽ ۽ سندن حركات و . ڦلكيون آهن
سكنات ۾ خاص قسم جو ناز، אدא ۽ شرميلو پن ڏسي مون کي پنهنجي ملك 
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هتي كيترن ئي عورتن جا ڊگھا وאر ۽ ٻه چوٹيون پڻ . ياد ٿيون אچنجون ٻليون 
  .نظر آيون، جن کي هتي سونهن جي نشاني سمجھيو وڃي ٿو

. پهرين ڏينهن كانستنزא مان كيترو ئي سنهو سنهو سامان خريد كيم
مس جي سخت . مثال طور نئين سال جي ڊאئري، نوٹبك، لفافا، فوٹو كارڊ وغيره

 فقط אليكٹريكل אنجنيئر وٽ هئي ۽ هر Inkُاز تي مس سڄي جه. ضرورت هئي
. گھمي ڦري وאپس پئي آيس ته مس جي يادگيري آئي. هر אن کان وٺڻي ٿي پئي

אنڈپين ڏي אشارو كري دكاندאر عورت کي . كتابن وאري دكان تي چڑهي ويس
آخر . ُهن کي ڳالهه سمجھه ۾ نه  آئي سا نه آئي. چيم ته هن ۾ ڀرڻ جي شيِء ڏي

ري دكان تان ٻين ٻن ڄڻين کي ڇكي آئي، جن پاڻ کي عقل ۾ אكابر ڀروא
کين به אشارא كري سمجھايم، پر كڎهن پينسل پيون ڏين ته كڎهن . سمجھيو ٿي

تنهن ڊگھو ساهه کڻي . آخر هك کي ڳالهه سمجھ ۾ آئي. نوٹبك ۽ كڎهن نڀ
אشارو كيو ته אسان وٽ كانهي ۽ دكان جي چانئٺ وٽ بيهي ٻئي هنڌ جو ڏس 

پوِء אڳتي هلي ٻه رستا . يڻ لڳي ته هتان سڌوسڌو وڃ، پوِء کاٻي پاسي مڑجانِءڏ
אنهن مان ). شايد حاتم طائي يا گل بكاوليَء وאرא ـــ هك אهنجو ٻيو سهنجو(ڦٹندא 

  .............کاٻو وٺجانِء پوِء هك دكان אيندو
. دل ۾ چيم سردي ۽ بارش ۾ مون پرديسيَء کي كيڎאنهن ٿيون موكليو

يشنريَء جو دكان هي ۽ مس الِء مس جي كارخاني ۾ ٿيون موكليو ڇا؟ אسٹ
دكان تان لٿس ٿي ته هك ڳالهه سمجھه ۾ אچي وئي، پني تي مس كپڑي ٺاهي 

. ڏאڍيون کليون ۽ كٻٹ کولي مس كڍي ڏنائون. אشارو كري چيومانِء ته אها کپي
هاڻي . يسچڱو جو نه و. تنهن جي معنى هنن مون کي אالئي كيڎאنهن ٿي موكليو

آئون به  قصي کي سمجھي ويو آهيان، بحث كرڻ ۽ مٿو کپائڻ אجايو آهي، كجھه 
مختلف بندرگاهن ۾، جيكي אتي جي . به پڇڻ الِء ڊرאئنگ کان كم وٺجي

 كرڻ אچن ٿا، אنهن کي Repairوركشاپ جا مكاني ماڻهو جهاز جي مشينري جي 
 אهو ئي سبب آهي جو شايد. به אسين مشينن جي ڊرאئنگ ٺاهي ڳالهه سمجھايون

کي ٻين אنجنيئرن جي مقابلي ) جهاز هالئڻ وאرن אنجنيئرن(אسان مئرين אنجنيئرن 
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 سيكڑو 90۾ تمام گھڻي ٹيكنيكل ڊرאئنگ سکڻي پوي ٿي ۽ אن سبجيكٹ ۾ 
   .ماركون ضروري آهن

شهر ۾ جتي كٿي وڏא . هنن ملكن ۾ رستا ياد كرڻ تمام سوال آهن
: مثال طور.  جن کي نشاني خاطر ياد كرڻ کپي. جام ٺهيل آهنStatueمجسما 

تائين وڃڻ الِء پهريون سڌو وڃبو، אڳتي هك ‘ پاپولر سئنيما’هتان بندرگاهه کان 
گھوڙא ته ٿيندא ئي (אگھاڙي ماڻهوَء جو پٿر جو بت אگھاڙي گھوڙي تي نظر אيندو 

دو אن بت کان ساڄي مڑبو ته هك ٻيو عم.) אگھاڙא آهن، پر سوאر به אگھاڙو آهي
جو شاعر پك אسان جي ملك جي (אوچي ڌאتوَء جو هك شاعر جو بت نظر אيندو 

شاعرن وאنگر كسمپرسي جي عالم ۾ مئو هوندو، پر مرڻ کان پوِء هتي جي 
אن بت جي .) سركار قدر سڃاڻي لکين روپيا خرچي אهو قيمتي بت ٺهرאيو هوندو

  .پٺئين گھٹيَء ۾ سئنيما آهي
هك وאٹهڑوَء کي .  رستو ڀلجي وياسينهك ڏينهن شهر مان وאپسيَء تي

ترسائي پني تي جهاز ۽ سمنڈ ٺاهي پڇيوسينس ته هي كٿي آهي ته جهٹ אشارو 
ٹيو ڏينهن شهر جي ٻاهر پسگردאئيَء ۾ پئي چكر هنياسين . كري رستو ٻڌאيائين

بس אدא، لئه سڄي ”: دوستن چيو. ته ڳيري جو آوאز ٻڌي سڀ ڳيري کي ڏسڻ لڳا
پاكستان جي ڳيري . ين ڊكشنريون کڻڻيون پون نه گائيڈ بكڳيرن جي آهي، نه ک

جي به ساڳي زبان گھوگھو ته رومانيا ۽ روس جي ڳيري جي به ساڳي زبان 
  “.گھوگھو

بئري جڎهن ڳالهه نه سمجھي ته دوست کي . كالهه هك هوٹل ۾ وياسين
گوشت ۽ . چيم ته كائونٹر تي سمجھائي אچ ته אسان کي ٻكريَء جو گوشت کپي

پوِء . ٻاكرو گوشت كونه ٿي لڳو. روٹي آئي پر سوאد ۾ تمام گھڻو فرق هوڊبل 
جهاز تي אچي دوست رאز فاش كيو ته کانئس ٻكريَء جي شكل كجھه وڏي 

کيس سمجھايوسين ته آئنده . ٺهي وئي هئي ۽ ٻكري گھٹ، ڍڳي وڌيك پئي لڳي
هينئر چڱو جو وڏي ٺهي، جيكر . خيال رکي پوري پني شكل ٺاهيندو كري

  . کائڻو پوي هاPorkنڍي ٺاهين ها ته پك سوئر جو گوشت ن
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אسان جي . אڄكلهه هتي كانستنزא جي بندرگاهه ۾ كيترאئي جهاز بيٺا آهن
جهاز جي هك پاسي אسرאئيلي جهاز بيٺو آهي ته ٻئي پاسي لبناني جهاز، ٹيو 
 ڏينهن אسرאئيل وאرن لبنان جي بيروت هوאئي אڏي تي هوאئي جهاز تباهه كيا آهن،

شهر ۾ هك ڏينهن אسان مكرאني . سو אڄكلهه هر وقت אن تي بحث هلندو آهي
  .ڏٺا، پر پوِء خبر پئي ته אهي گھنڈي وאرن وאرא پورچوگال جا ماڻهو آهن

كرאچي صدر جي אيلفيَء وאنگر هتي به هك عالئقو آهي، جتي شام جي 
خاص كري مختلف ملكن کان آيل . وقت كافي رونق ۽ چهچٹو لڳل رهي ٿو

هر . ازن جا ماڻهو ــ چيني، جپاني، يوناني، ترכ، روسي ۽ آفريكي نظر אيندאجه
אهي . كالهه سنگاپور کان جهاز آيو آهي. هك جي پنهنجي زبان ۽ پنهنجو قد بت

سڀني جهازن ۾ . سو אنهن سان אسان خبرون چارون كيون. אنگريزي ڳالهائين ٿا
روز . اهن جو مركز آهيوڏو، سهڻو ۽ تکو جهاز אسان جو آهي، سو سڀني جي نگ

سمنڈ ۾ به هلندو آهي ته سڀني جهازن کي پٺيان . كيترאئي ڏسڻ الِء אيندא آهن
  .ڇڎيندو ويندو آهي

אسان بلغاريا تار كري ڇڎي آهي ته אسان . خط كافي ڊگھو ٿي چكو آهي
ڏينهن ٻن بعد رومانيا کي خيرباد چئي بلغاريا جي . جو جهاز אچي رهيو آهي

مان ئي لکندوسانِء، تيستائين ) بلغاريا(ٻيو خط ورنا . يا ويندאسينبندرگاهه ورنا هل
  .خطا حافظ

  نيك تمنائن سان 
  

  ـــــ تنهنجو
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ئ ئر ئ ــــ ب   ور
  

رومانيا جي هك طرف روس آهي ۽ ٻئي طرف يوگوسالويا، ڏکڻ طرف 
جيكو ننڍو آهي ۽ ‘ برگلس’هك : بلغاريا جا ٻه مکيه بندرگاهه آهن. بلغاريا آهي

  .جيكو بلغاريا جو ٹيو نمبر وڏو شهر ۽ وڏي ۾ وڏو بندرگاهه آهي‘ ورنا’ٻيو 
 ۾ אن وقت Black Seaאسان کي چوٿين تاريخ صبح جو لنگر کڻڻو هو پر 

سخت طوفان لڳي رهيو هو، אن كري شام جو אٺين لڳي كانستنزא مان لنگر 
ورنا هي خط . کنيوسين ۽ ورنا جي بندرگاهه ۾ پورن پنجن كالكن بعد پهتاسين

. بلغاريا به رومانيا وאنگر سوشلسٹ ملك آهي. مان لکي رهيو آهيان) بلغاريا(
אتي كي كي گھر يا دكان ماڻهن جا . رومانيا ۾هن کان كجھه وڌيك آزאدي هئي

  .ذאتي به هئا پر هتي گھڻي ڀاڱي هر شيِء گورنمينٹ جي آهي
ك ٹيكنيكل ترقي جي لحاظ کان بلغاريا وڌيك ترقي يافته ۽ אمير مل

رومانيا کان هتي وڌيك . لڳي ٿو ۽ كيترن ئي ملكن سان وאپار هليس ٿو
تحريك خالفت کان אڳ، هنن ملكن تي تركن جي . مسلمان ۽ مسجدون آهن

وڌيك هتي .  سڎجي ٿوOttman Empireحكومت هئي، جنهن کي سلطنت عثمانيه 
ي אچي پهرين معلوم هجي ها ته אسان هنن ملكن ڏ. جي تاريخ کان وאقف نه آهيان

رهيا آهيون ته وאٽ تان روم يا قاهري مان تاريخي كتاب وٺي پڑهان ها پر هتي 
چڱو جو هك ڊكشنري . سڀ كتاب فرينچ، رومانين يا جرمن زبانن ۾ ملن ٿا
جيتوڻيك אن ۾ سڀ لفظ . روماني ــ אنگلش ملي وئي آهي، سا ڏאڍو كم אچي ٿي

۾ منهنجو ڏאڍو سٺو ) رومانيا(א كانستنز. ته نه آهن پر تڎهن به فائديمند رهي  آهي
بلغاريا کان رومانيا جا . كيترאئي دوست ۽ فئمليون وאقف ٿي ويون. وقت گذريو

خاص كري رومانيا جون عورتون ڏאڍيون ساديون ۽ . ماڻهو وڌيك ملنسار لڳا ٿي
هر هك مرد کي فقط . باقي مرد خود غرض ۽ اللچي لڳا ٿي. نهٺيون نظر آيون ٿي

 كريو يعني سگريٹ، چاكليٹ يا ڊאلر پائونڈ هجن ته بليك تي אها تات ته وאپار
אنهن شين جي هتي ڏאڍي ضرورت . (ٻيو نه ته جورאب يا پرאڻا كوٽ وكڻو. وكڻو
ُאسان وڏي حب ۽ אكير سان ملون ۽ هتي جي خبرچار . ترכ مسلمان به مليا.) آهي
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لر ۽ وٺڻ جي كوشش كريون ته هي به ڦريو گھريو ساڳي ڳالهه تي אچن ته ڊא
مگر كنهن هك عورت به אهڑي . پائونڈ بليك تي وكڻي رومانيا جا پئسا وٺو

  .جون) אٹلي(عورتون وري روم . قسم جي ڳالهه نه ٿي كئي
روم جي אيئرپورٽ ۽ شهر ۾ خريدאري الِء אٹكل ويهن کن دكانن تي 

كنهن . هك به سنئون سڌو نه ڳالهايو. جن تي אكثر عورتون هيون. چڑهياسين
ِــ ٺپ  אهڑو אڇل مان جوאب مليو ٿي “ نه كانهي”، “َאٿانو”:  پڇيوسين ٿي تهشيِء الِء ٿي سگھي ٿو هنن کي خبر پئجي وئي هجي ته אسان . جو ماٺ ٿي وياسين ٿي

منهنجو . جهڑא كنگال ڇا خريدאري كندא ۽ هنن سان ڳالهائڻ وقت جو زيان آهي
لي جي ڳالهه دوست ففٿ אنجنيئر زمان ته صبح شام جنهن وقت به روم אٹ

بلك جڎهن به گاريون . نكرندي آهي ته אتي جي عورتن کي گاريون ڏيندو آهي
אنهن ”: ِڏيڻ جي موڊ ٿيندي אٿس ته روم אٹلي جي عورتن جي ڳالهه كڍندو آهي ته

باقي روم جي مردن الِء چوندو آهي ته אهي باوقار، فضيلت وאرא “ .به دكان هاليا
 هك هك کي ڏسي سيزر، مسولني، مائكل  آهن،Well-Behavedشاهي قسم جا ۽ 

ٿي سگھي ٿو ته عجيب אتفاق هجي جو رومانيا ۽ . אينجلو، مكياولي ياد ٿو אچي
  .אٹلي ۾ אسان אهڑي قسم جي مردن ۽ عورتن سان ملياسين

كانستنزא ۾ منهنجي پهرين ڏينهن وאقفيت אنيسه نالي هك كرسچن 
هوَء حكومت . وئيٹ آهيڇوكريَء سان ٿي، جا بخارست يونيورسٹيَء جي گريج

مون کي ڏאٺ ۾ سور هو سندس . طرفان אسپتال نما دوאئن جو دكان هالئي ٿي
. ڏندن ڏي אشارو كري چيومانس ته אنهن الِء كا دوא ڏي. دكان تي چڑهي ويس

پاڻ ٻين کي دوאئون ڏيڻ ۾ مشغول . ٻه منٹ ترس: ويهڻ الِء אشارو كري چيائين ته
ساڻ آيل دوست کي چيم ته تون ڀلي . ي ويوٿي وئي، ٻن منٹن جو אڌ كالכ ٿ

كالכ بعد . هو هليو ويو. ُشهر گھمڻ هليو وڃ، خبر ناهي كيترو وقت لڳي
ٹي ٿيا هئا، سندس دكان . هتي مون وٽ كانهي هل ٻئي هنڌ: אشارو كيائين ته

بند كرڻ جو وقت هو، دكان بند كري مون کي بازאر وٺي אچي ٹٿ برش ۽ 
ڏאڍو بور ٿيس ته وقت به ضايع ٿيو، . ئين ته هي آهنپيسٹن جي دكان تي چاڙهيا

کيس אنگريزيَء ۾ سمجھايومانس ته ٹٿ . دوא به نه ملي، دوست به אكيلو هليو ويو
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אشارن سان سمجھايائين ته هاڻ سڀاڻي אچجانِء . پيسٹ نه، دوא کپيم سور אٿم
پوِء אهو هتي جي ماڻهن جو . وڌيك كڇي كانه. ڊينٹسٹ وٽ وٺي هلنديسانِء

حسن كردאر آهي يا منهنجا دڙكا نه سمجھيائين ۽ هن هندستانيَء وאنگر، جنهن 
هندستانيَء هن کي . جو لبنان ۾ هك عرب ٹئكسي ڊرאئيور سان جھڳڑو ٿي پيو

هندستانيَء . گاريون ڏنيون ته عرب אن کان به ٻيڻيون ٹيڻيون گاريون موٽ ۾ ڏنس
  :وאپس پنهنجي وطن دوستن کي אچي ٻڌאيو

جي ڇا تعريف كجي، بيروت ۾ هك ٹئكسي ڊرאئيور سان يار عربن ”
جھڳڑو ٿيو، آ کيس گاريون پيو ڏيان، پر هي خدא جو بندو مجال آهي جو كجھه 

  “.چوي، بس آيتون پڑهندو رهيو
سو هن به پنهنجي ساهيڑين کي אسان پاكستانين بابت אالئي ڇا ٻڌאيو 

.  ڊينٹسٹ سٺا  نه آهنٻئي ڏينهن نه ويس، جهاز جي ڊאكٹر ٻڌאيو ته هتي. هجي
ٹئين ڏينهن  شهر مان موٹندي کيس . يا ٻئي هنڌ ڏيکاريندس) تركي(אستنبول 

  .ٻڌאيم ته ڊينٹسٹ جي ضرورت ناهي
אن ڏينهن هك ٻي دكان تي ٻه ٹي كاليج جون ڇوكريون אسان جون 

. אهڑو سهڻو ته نه آهيان جو لکان ته مون تي عاشق ٿي پيون. دوست ٿي ويون
نجو אندאزو آهي ته هنن وאقفيت אهو سوچي كئي، ته ٻيلي هي جيستائين منه

. کلي به سگھن ٿا. אشارن سان گڎ كجھه ڳالهائي به سگهن ٿا. جانور ته وאهه جا آهن
وڌيك گھمائڻ . مون کي אنهن אن ئي ڏينهن كانستنزא جو عجائب گھر ڏيکاريو

گھمندאسين، جو ٻئي ڏينهن وאعدو كيائون ته بس ۾ شهر جو ٻاهريون عالئقو به 
َچيومان، ڳالهه אٿو سنئين سڌي אسان وٽ توهان جي ملك رومانيا جا אيترא پئسا نه 
آهن، ٻٹون کولي ڏيکاريومان ته אسان وٽ كجھه ڊאلر، پائونڈ، فرئنك ۽ لبناني 

رلي كلهي تي ماني ’نه ته . چئو ته سڀاڻي پهرين بئنك تي هلي مٹايون. پئسا آهن
ِئون، ڇو جو אن کان پو ڏند كڍيائون يعني خوش كجھه كجھه سمجھيا. ‘رאڄن تي مانيون، فلم ۽ بسن جو . ٻئي ڏينهن زمان ۽ آ مفت ۾ خوب گھمياسين. ٿيون

وڏي ڳالهه ته אسان کي كهڑي خبر ته كهڑي شيَء ڏسڻ . ٹكيٹون سڀ سندن بلي
سو هي فائديمند رهيون ۽ گائيڈ . وٹان آهي ۽ كٿي وڃجي، كيئن ڳالهائجي
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شهر جا كيترא . جنهن الِء אسان شكرگذאر آهيون.  ڏنائونجو كم) رهنما(
هك كاليج ۾ ٻن مسلمان . אسكول، مسجدون ۽ پرאڻيون عمارتون ڏيکاريائون

ڇوكرين سان پڻ ملياسين کين عربي ته صفا نٿي آئي پر ٻڌאيائون ته هو نماز 
باقي هتي جي مسجد ۾ جمعي نماز جنهن אمام پڑهائي هئي אهو . پڑهنديون آهن

مون چاهيو ٿي ته هتي جي ماڻهن جا گھر ڏسجن .  صاف عربي پڑهائي رهيو هوته
سو آخري ڏينهن ۾ . ته سندن رهڻي كهڻي كيئن آهي ۽ كهڑي قسم جا گھر אٿن

אڄ آ به توسان ”אنيسه سان موكالئڻ وقت ڊكشنريَء ذريعي پڇيومانس ته، 
، “رאض كندو؟ڇو كو אعت”پڇيومانس “.نه”، سوچي چيائين، “تنهنجي گھر هلندس

  “.نه אڄ نه سڀاڻي گھر هلجانِء”چيائين، 
سمجھي ويس ته هوَء گھر کي ٺيك رکي پوِء سڎאئڻ چاهي ٿي پر مون 
אوچتو هلڻ چاهيو ٿي جنهن الِء هن نيٺ هائوكار كئي ۽ אسان بس ذريعي هلڻ 

هتي ٹئكسيون نه آهن، فقط گورنمينٹ جون بسون هلن، جي . الِء تيار ٿياسين
هتي پاڻ جهڑא ڊرאئيور، . ن ماڻهو کڻن ۽ بس אسٹاپ تي ماڻهو الهينبس אسٹاپ تا

ياد رهي هك . كنڈكٹر ماڻهو ناهن، جي ٻار کي ريجھائڻ الِء بسون بيهاريندא وتن
  :لطيفو ته
رستي تي هك عورت كڇ ۾ کنيل روئندڙ ٻار سان بس کي ڏسي بس ”

ن سا ڊرאئيور بس كانه روكي، جو بس אڳيئي مسافر. روكڻ جي كوشش كئي
كنڈكٹر کي مائيَء سان همدردي ٿي پئي سو ڊرאئيور کي گاريون ڏئي . ٹٻ هئي

بس کي پٺيان آڻي، مائيَء کي . چيائين، موڙ بس کي پٺيان ۽ مائيَء کي چاڙهه
مائي ٻار کي  ڇڑٻون ڏيندي ڊرאئيور کي چيو، بس . چيائين جلدي كر بس ۾ چڑهه

 هارن جي پون پون كر ته ٻچڑو ماٺ ذرא. مون پاڻ الِء نه پر ٻچي الِء ٿي روكرאئي
  “.كري

هتي مون ڏٺو . بهرحال אسان ٻئي سرد هوא ۾ سٹبا بس אسٹاپ تائين آياسين
هتي دكانن، آفيسن ۽ هوٹلن ۾ گھڻو . آهي ته عورت به مرد جيترو كم كري ٿي

دكان ۽ آفيسون پوري ستين وڳي صبح جو کلن . كري سڀ كم عورتون كن
مجال آهي جو كو دير سان آفيس ۾ אچي يا وقت . ۽ ٹين لڳي شام جو بند ٿين
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ذرא سوچيو، صبح جو ستين لڳي آفيس  אچڻ معنى ساڍي . کان אڳ ۾ هليو وڃي
يعني ڇهين . ويهه منٹ کن بس אسٹاپ تائين پهچڻ الِء. پنجين لڳي ئي بستر ڇڎي

۽ هنن ملكن ۾ صبح . لڳي ماڻهو گھرאن نكري، تڎهن وقت אندر پهچي سگھي
ا ته ڇا منجھند جو ٻارهين هك لڳي به אونڌهه אنڌوكار ۽ غضب جا ڇهه ست وڳ

پاڻ وٽ گھاٹي . سج نظر אچڻ جو ته سوאل ئي پيدא نٿو ٿئي. جي سردي رهي ٿي
ُجھڑ ۾ به محسوس كري سگھبو آهي ته سج كهڑي هنڌ بيٺل آهي، پر هتي 
 ككرن جا אيڎא ته گھاٹا ۽ אونها تهه آهن جو بلكل محسوس نه ٿئي ٿو ته كيڎيَء

  .مهل سج אڀري ۽ كهڑو رستو אختيار كري لهي ويو
مدت بعد كڎهن جهلك . هتي جي ماڻهن الِء سج عيد جي چنڈ مثل آهي

خوش . نه ته نه ڏسڻ جهڑو. كن خوشنصيبن ڏٺو. ڏيکاريندو سو به کن ساعت الِء 
אونهاري جي جون، جوالِء ۽ آگسٹ مهيني ۾ كڎهن كڎهن ”ٿي ڳالهه كندא آهن ته 

باقي אڄكلهه ته ڏينهن رאت بجليون “ . ڏينهن به نظر אيندو آهيسج سڄو سڄو
مون ڏٺو آهي، جتي قدرت نامهربان آهي، جيئڻ سخت . ٻرنديون نظر אچن ٿيون

אتي جا ماڻهو محنتي آهن ۽ سخت کان سخت كم کي منهن ڏيڻ جا . كيو אٿس
 زندگيَء. پر אسان جهڑن ملكن ۾ جتي قدرت تمام گھڻي مهربان آهي. عادي آهن

جي ضروريات جي هر شيِء آسانيَء سان ۽ ٿوري تكليف سان مهيا ٿي سگھي 
אسان . ٿي، אتي جا ماڻهو ٻين جي مقابلي ۾ آرאم پسند، ٹوٹي، سست ثابت ٿيا آهن

هنن ماڻهن کي جيكر . وٽ زمين کيڑي אناج پيدא كرڻ كيترو نه  آسان آهي
ن زمين مان سون ِאسان جهڑي زمين، موسم ۽ سهوليتون هجن ته ههڑي محنت سا

هتي جي ماڻهن جي حالت پاڻ سان ٿي ڀيٹجي ته אئين ٿو لڳي ته אسان . پيدא كن
آفيس جا ست אٺ كالכ به كنجھندא . جهڑא سست ۽ آرאم پسند كير به نه هوندא

كوشش אها كندאسين ته אهي چند كالכ به آرאم . كركندא رهندאسين. رهندאسين
 مون אهو فخر سان چوندي ٻڌو آهي كيترن کي. ۽ گسائڻ ۾ گذري وڃن ته سٺو

يار אڳئين آفيس ۾ سڄو وقت كم كرڻو پوندو هو، אن كري אها ڇڎي هن ”ته، 
ٻه ٹي فائيل روز ڏٺا، ٹي چار دفعا چانهه . بس آرאم لڳو پيو آهي. ۾ آيو آهيان
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ُپيتي، تو جهڑو كو دوست אچي ويو ته אن سان كچهري كندي وقت گذري 
  “.وڃي

. د کي پورهئي ۽ محنت کان אئين ڀڄڻ نه جڳائيمنهنجي خيال ۾ هك مر
محنت ۽ مزوري مرد جا زيور سمجھيا وڃن ٿا، پر אسان . אهو مرد جو شان نه آهي

وٽ ٿورو ئي وڏو آفيسر ٿيو ته پنهنجي گلن مٺ ۾ تورڻ جهڑي هلكي بئگ به 
پر هتي يورپ جي . پاڻ کڻندي بيعزتي محسوس كندو ۽ نوكر کان کڻائيندو

ن جي مختلف حالت آهي، هتي پنهنجي هٿ سان پاڻ كم كرڻ ترقي پسند ملك
گريجوئيٹ . هن ڇوكري אنيسه جو مثال وٺو. ۾ فخر محسوس كيو وڃي ٿو

خود ٻهاري ڏيندي، אن بعد . صبح جو سويل مقرر ٹائيم تي دكان کولي ٿي. آهي
دكان جي سڀني كٻٹن ۽ אسٹور روم کي ڇنڈي، كاٺ جي رکيل وڏن بنڈن جا 

ري سگري نما چلهه ٻاريندي، مريضن ۽ گرאهكن کي سڄو وقت خود ئي ڇوڏא ك
وچ ۾ چانهه جي وقت خود ئي ٺاهي پيئندي ۽ . ًتقريبا بيٺي پير دوאئون ڏيندي

پوري ٹين لڳي تائين אيماندאريَء سان ڊيوٹي سرאنجام ڏيندي ۽ אها فقط هك 
 سندن مهيني جو. ڇوكريَء سان حالت ناهي پر هتي هر هك جي אها زندگي آهي

آهي، אن کان عالوه هتي کاڌي ) پنهنجا ٻه سؤ روپيا کن(پگھار ٻارهن سؤ لي 
ڇكي تاڻي کاڌو پيتو، گندي كپڑو . پيتي، پهرڻ ۽ ٻين شين جي مهانگائي آهي

رومانيا، بلغاريا، يوگوسالويا ۽ ٻيا كيترא يورپي ملك . (אن پگھار مان مس ٿئي
شيا جي ملكن مان אناج، مشينري تيار كن ٿا جيكا وكڻي آسٹريليا ۽ ڏکڻ אي

.) هتي کاڌي پيتي جي شين جي ڏאڍي کوٽ آهي. كپڑو ۽ كچيون شيون وٺن ٿا
جيتوڻيك هيَء אڃا سکئي گھر جي آهي ته به هيترن ڏينهن ۾ مون کيس ٻه وڳا 

هك سادي قسم جو هر روز پائيندي آهي ۽ ٻيو كجھه سٺو ۽ نئون . پهريندي ڏٺا
ي پائي وري ڇنڈي ڦوكي پاכ جيكو صرف كرسمس ڊي ۽ نيوييئر ڊي ت

. مون کي سندس هك ڳالهه وڻي. ِسوکڑيَء وאنگر سوگھو كري رکيائين
پڇيومانس ته توهان کي پگھار ته تمام گھٹ ٿو ملي אن مان پورت كيئن ٿي 

  َٿئيو؟
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אجاين . ؟ پورت ته تمام سوالئيَء سان ٿيو وڃي..ڇو”تعجب مان چوڻ لڳي، 
جي ملك ۾ كپڑو يا אهڑي شيِء نه ٿي بس אسان . خرچن جي كهڑي ضرورت آهي

אسان کي ته . ٿئي ته אسان ڇو خوאمخوאهه ڌאرين ملكن جون  شيون خريد كريون
אها ئي خوشي آهي ته אسان جي ٿوري سادگي جي بدلي אسان جو ملك ترقي كري 

درאصل אسان (“ .אجايو אسان جي ملك جو سون ضايع نه ٿي رهيو آهي. رهيو آهي
فروخت كرڻ وقت هكٻئي کي پئسن جي صورت ۾ سون ٻاهرين سان خريد و 

سكي جي . ڏيون ٿا ۽ ملك جي ترقي، אن جي سون جي ذخيري مان لڳائبي آهي
ذرא سوچيوאسان جي ملك جو .) قيمت به سون جي ذخيري مطابق وڌي ۽ گھٹي ٿي

 پٺيان ضايع ٿئي ٿو ۽ پوِء אسان Cosmeticsكيترو پئسو فقط سينگار جي سامان 
كلهو هڻڻ جي كوشش ۾ كيترن نه ناجائز طريقن سان پئسو هك ٻئي سان 

هك . אسان وٽ كيتري نه אجائي ريس، حرص ۽ سڌ وڌي رهي آهي. ميڑيون ٿا
پاڙي جي אمير عورت אوچو كپڑو אوڍيندي ته ٻيون به אن کي حاصل كرڻ جي 
كوشش كنديون ۽ هر ممكن ۽ ناممكن كوشش كنديون ته کين به אهو ئي 

אن . نديون ته سادي كپڑي ۾ به ساڳي سونهن برقرאر رهي ٿيملي ۽ אهو نه سوچي
۾ ساڳي زندگي بسر ٿي سگھي ٿي يا אن کي حاصل كرڻ جي کين وسعت ناهي 

ٻارن جي پڑهائي، : يا سندن الِء אن کان وڌيك ٻيون אهم ضرورتون، مثال طور
  .אگھائي سگھائي الِء دوאئون وغيره وڌيك ضروري آهن

لكن جي ڳالهه ٻي آهي، پر مون ڏٺو آهي ته אهي آمريكا جهڑن بيحد אمير م
جيكي ترقي جي رאهه تي آهن ۽ ترقيَء جون ) چين، يوگوسالويا جهڑא(ملك 

منزلون طي كري رهيا آهن، אنهن ملكن ۾ جيكڎهن كو אئين אجايو فئشن 
كري ٿو ته ٻيا حرص جي نگاهن سان نه پر نفرت جي نگاهه سان ڏسن ٿا ۽ אهو 

  .۽ ترقيَء جي رאهه ۾ ركاوٽ سمجھيو وڃي ٿوشخص ملك جي بهبودي 
هتي جي بسن ۾ عورتن ۽ مردن الِء . خير سائين، אچون پنهنجي قصي تي

عورت .  به گھٹ אٿنConsiderationאن کان عالوه هك ٻئي الِء . אلڳ سيٹون نه ٿين
عورت بس ۾ بيٺي هوندي ته ڀلي بيٺي . ۽ مرد هر لحاظ کان برאبر ليکيو وڃي ٿو

رد אٿي جڳهه نه آڇيندس، پوِء אها عورت ڀلي پيرسن هجي، ڏكي هجي، كو م
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هتي جون بسون سڀ سينٹرلي . رهي هجي، پيٹ سان هجي، سامان ساڻ هجيس
شهر کان ٻاهر ته هوא אيڎي تيز . هيٹيڈ آهن، باقي بس مان لهه ته قلفي ٿيو وڃجي

 ذريعي خير אسان بس. لڳي ٿي جو منهن سڑندو آهي، ساهه ئي نه کنيو ٿيندو آهي
پاڻ ٻڌאيائين ته سندس ٻن ڀائرن . بس אسٹاپ کان گھر فرالنگ پري هو. گھر آياسين

 ۽ ٹن ڀينرن جي  شادي ٿي چكي آهي، سي אلڳ رهن ٿيون ۽ باقي ٻه ڀينرون ما
سندس پي كنهن ٻئي شهر ۾ نوكري كري ٿو يا كم . ۽ پاڻ گھر ۾ رهن
هتي گھر سڀ . ر آيل آهنسندس وڏي ڀيڻ جا ٻار אڄكلهه گھ. سانگي ويل آهي

ڀتيون سنڌ جي ڳوٺاڻن . كنڈאئتين ڇتين وאرא ٿين جيئن برف هيٺ تركي وڃي
گھرن وאنگر ٿلهيون ٿين، جي אيئركنڈيشن جو كم ڏين ۽ אونهاري ۾ گھر کي 

جنهن وقت سندس گھر پهتاسين אهو شام جو وقت . سرد ۽ سياري ۾ گرم رکن
رو سمو، جتي سخت گرميَء كري ۽ هو، پر سنڌ جي אونهاري جي ٹاכ منجھند وא

پکي پکڻ به ٻاهر نظر كونه ٿي آيو، ڄڻ ته كو . هتي سخت سرديَء كري هو
ورلي . رکي رکي سرد هوא جا سوساٽ ٻڌڻ ۾ آيا ٿي. رאكاس گھمي ويو هجي

سامهون كو ماڻهو هك گھٹيَء مان نكري ٻيَء گھٹيَء ۾ هليو ٿي ويو يا گھر 
درאصل אن ڏينهن . وڌندو نظر آيو ٿيمان نكري بس אسٹاپ طرف تکو تکو 

سياري ۾، كرאچيَء ۾ كڎهن كڎهن سکر جو אكبر . هيكاندي سردي هئي
منگي ۽ آ ٹيڑيَء ۾ אچي صرف قميص ۽ سئيٹر ۾ אسكوٹر هالئيندא هئاسين ته 
به אيترو سي نه پوندو هو، جيترو هتي אن ڏينهن ٻن سئيٹرن، هك گرم كوٽ، 

مون ته فقط אهو پئي سوچيو ته .  رهيو هوگرم گنجي ۽ قميص ۾ محسوس ٿي
خاص كري عورتون گھر کان אيترو . هتي جا ماڻهوههڑي سرديَء ۾ كيئن ٿا رهن

هتي جو پوليس وאرو אٺ אٺ كالכ . پري ڊيوٹيَء الِء كيئن ٿيون אچن وڃن
هتي جو مزور سڄي سڄي رאت ههڑي . ههڑي وللهه ۾ بيهي كيئن ٿو ڊيوٹي ڏئي

پر زندگي درאصل אن کان به سخت شيِء . ۾ كم ٿو كريٿڌ ۾ كيئن بندرگاهه 
هنن ملكن جي مقابلي ۾ پنهنجي ملك جي ويكرאئي ڦاכ وאرن . جو نالو آهي

گرمي جي خبر خط אستوא جي . ملكن ۾ نه אيتري سردي آهي ۽ نه אيتري گرمي
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خط אستوא جي ملكن جي אونهاري ۾ ڇا حالت . ملكن جي باشندن کان لهڻ کپي
  .ممباسا آفريكا پهچي אتان تفصيلي خط لکندوسانِءآهي אن بابت 

صدر كرאچيَء ۾ رهندڙ كرسچنن جي . هتي جا گھر كي خاص وڏא نه آهن
سڄو . گھرن وאنگر هك ننڍو ڊرאئنگ روم عاليشان نموني سان سجايل آهي

جو سامان پشت به پشت (كمرو قيمتي غاليچن ۽ رאنديكن سان ڳتيل نظر אيندو 
گھر ويجھو آيو ته آ . ي ٻيا كمرא مسافرخانه لڳا پيا هجنپوِء ڀل.) هلندو אچي

در وٽ پهچي جيتوڻيك پاڻ ته وڏي آڌرڀا سان . سندس پٺيان پٺيان אچڻ لڳس
پر آ אهو سوچي ترسي پيس ته هيَء آهي كجهه كجهه . چيائين אندر هليو אچ

ڇا حامي ڀري منهنجي چوڻ تي مون کي ڇكي ته آئي آهي، مائٹ אالئي . بيوقوف
پاڻ אندر هلي وئي پر . کيس ته دڙكا ملندא پر مون کي به نه مار كڍرאئي. سمجھن

ٿوري دير بعد سندس ننڍي ڀيڻ جا پندرهن سورهن سالن . آ در تي ترسي پيس
  .جي ٿيندي سا نكري آئي ۽ سڎ كري אندر گھرאيائين

אنيسه گھر אڳيئي ڳالهه كري ڇڎي هئي ته هك جانور شهر ۾ ڦرندي مون 
چوي ٿو ته پاكستاني آهيان، אنجنيئر آهيان، ست . تمام دلچسپ آهي. مليوسان 

سمنڈ دنيا جا پار كري هتي پهتو آهيان، سو مائٹ به ڏسڻ الِء بيچين ۽ تجسس ۾ 
سندس ڀروאرو گھر هك ننڍي دريَء ذريعي مليل هيو، جنهن ۾ سندس ماسي . هئا

. ِء ڊوڙنديون آئيون۽ אن جون ٻه ڌيئر رهيون ٿي، אهي به سڀ مون کي ڏسڻ ال
درאصل هتي . سندس ڀيڻ جا ٻار ۽ پوِء ته آهستي آهستي پاڙي جا به كيترא ملڻ آيا

تمام گھٹ بلك نه برאبر سياح ) خاص كري אيشيا ۽ آفريكا جا(ٻاهرين ملكن جا 
  .سو آ هنن الِء אجنبي هوس. אچن ٿا

ن مٿي ذكر كري آيو آهيان ته هتي جون عورتون صاف دل ۽ ساديون لڳ
אنيسه جي ما کي چيم . سادگيَء ۾ سنڌ جي ڳوٺاڻين عورتن سان ملن ٿيون. ٿيون

منهنجو رسميَء طرح چوڻ ۽ هيَء אنهيَء وقت . ته توهان جو گھر ڏאڍو سٺو آهي
. ڇت تي هك كنڈ ۾ ڄارو لڳل هو سو الهڻ لڳي. אٿي وڃي ڊگھو ٻهارو کڻي آئي

ته کا ۽ مون الِء ماني رکيائون ۽ مانيَء الِء زور كرڻ لڳا . تنهن تي سڀ کلڻ لڳا
) Chicken Broth Soap(يورپي قسم جو چكن برאٿ سوپ . پاڻ چؤگرد ڦري ڏسڻ لڳا
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ككڑ جي  ننڍن سنهن ٹكرن بدرאن پوري . هو جنهن ۾ سڀ كجھه مليل هو
  .ٹنگ هئي ۽ ڊبل روٹي אلڳ هئي

 ، ٻاهر ڏسون ته.سڀ ڇڎڻ الِء ٻاهر نكت. يارهين لڳي آ موكالئڻ لڳس
آخر فيصلو ٿيو ته رאت . سخت بارش پئجي رهي هئي، آمدرفت بند ٿي وئي هئي

  .ٻئي ڏينهن موكل هئي سو آ ترسي پيس. رهي صبح جو وڃان
ٻئي ڏينهن صبح جو אنيسه، אن جي ماسات بيانيكا ۽ سندس ڀا ۽ ڀاڻيجو 

هوٹل אڌ ميل کن پري هئي، . هوٹل ۾ منهنجي دعوت کائڻ الِء گھرאن نكتاسين
رאتوكي پيل برف ۽ بارش . ڌ ئي پنڌ אسان پنج ئي ڄڻا سيَء ۾ سٹبا وياسينپن

وڻن تي ڄمي ڳنڍא ٿي وئي هئي ۽ هوא لڳڻ كري אهي ڳنڍא هيٺ پئي كريا، سو 
אنهن کان ۽ هوא کان بچندא سڄي منهن کي مفلر سان ڍكي، صرف אکيون كڍي، 

ا ته پير کيرא برف مٿان عام بوٽ ۾ هلڻ كري منهنج. هوٹل طرف وڌندא رهياسين
ذري گھٹ همت جوאب ڏيڻ وאري هئي ته ههڑي سرديَء ۾ אگر بيمار . ٿي ويا هئا

ٿي پيس ته هتي پرديس ۾ אكيلو אسپتال ۾ رهڻو پوندو ۽ هوڏאنهن جهاز تي 
دوستن کي ڊبل ڊيوٹي ڏيڻي پوندي، پر هنن کي تکو تکو هلندي ڏسي آ به هلندو 

ن مان پاڻي، نك مان پاڻي، پندرهن منٹن אکي. آخر אچي هوٹل ڀيڑא ٿياسين. رهيس
  .بيانيكا مانيَء الِء آرڊر ڏنو. الِء ته هوش ئي نه رهيو

هتي جي هوٹلن ۾ אكثر كري پئسا پهريائين ڏجن ٿا ۽ ٹپ جو دستور 
אڌ كالכ . کن ڏنائين) پنهنجا אٹكل پنجويهه روپيا(مانيَء جو بل سؤ لي . ناهي

بصر به ! ي، تريل چكن ۽ بصرن جو آچارماني ڇا هئي؟ ڊبل روٹ. بعد ماني آئي
کانئن پڇيم ته ڇا . אهڑא جو سركي كري يا زياده سنڌجڻ جي كري كارא ٿيل هئا
َهي آهي هتي جو خاص کاڌو؟ جنهن الِء هيڎو پنڌ كرאيو אٿو توهان تي ته كا . َ

َجي مار پوي، كجهه ته خيال كريو ) حضرت عيسى عليه אلسالم(جيسز كرאئس 
سو אهي آهن رومانيا جون . جي ها ته گھرאن ئي نه  نكرون هاها، אهڑي خبر ه

يوگوسالويا ۾ به ڏٺم ته אتي جي ماڻهن بصر جو آچار وڏي شوق سان . خبرون
  .مٿئين گھر مان هتي جي ٻين گھرن جو به אندאزو لڳائي سگھجي ٿو. کاڌو ٿي
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هتي يورپ جي ملكن ۾ ڏٺو אٿم ته هر هك کي אيتري ته حد درجي جي 
سئلن ۾ آزאدي مليل آهي جو ما پي به אوالد جي كنهن ڳالهه ۾ دخل سماجي م

هر هك جي مرضيَء تي ڇڎيل آهي ته وڻيس ته پنهنجي زندگي کي . אندאز نٿو ٿئي
ڳالهيون كندي بيانيكا جي ما کان پڇيم ته هوَء  شادي كڎهن . سڌאري يا کاري

. آهي سندس مرضيٿي كري؟ چوڻ لڳي ته کيس كهڑي خبر، بيانيكا خود بالغ 
مغربي ملكن ۾ . پاڻيهي پنهنجي پسند جو ڇوكرو ڳولهي وڃي شادي كري

אكثر אكيالئي ۽ تن تنهائي ۾ نوجوאن ڇوكرن ۽ ڇوكرين جو مالقاتون 
 سڎجي Dateڇوكري ۽ ڇوكريَء جي אهڑي مالقات کي ڊيٹ . ٿينديون رهن ٿيون

خب كيو وڃي ٿو ۽ אهڑين مالقاتن ذريعي هك ٻئي کي زندگيَء جو ساٿي منت. ٿو
 ۾ گھڻو كري هر Processאنهيَء . كيترن سان ئي ملڻ جو موقعو ٿيندو آهي

هنن مغربي ملكن ۾ شايد ئي كا . ڇوكري سڀ كجھه لٹائي ويهندي  آهي
ڇوكري هجي جا شادي وقت ورجن هجي، אگر هوندي تڎهن به ههڑي ماحول ۾ 

يڻ بدرאن אن الِء ۽ אهڑي كنهن باعصمت ڇوكريَء کي دאد ڏ. كير يقين كندو
אهو ئي سبب آهي جو . Virginity is lack of opportunityאهو ئي سمجھيو وڃي ٿو ته 

هتي جي عورت آزאدي ته حاصل كري چكي آهي، پر پنهنجو قدر وڃائي ويٺي 
هتي جي عورت ۽ رאنديكي ۾ كو . هوَء مرد جي نظر ۾ كري چكي آهي. آهي

ين نئون آهي ته چاهه سان کيڎي ٿو پر فرق نه رهيو  آهي، جنهن کي ٻار جيستائ
. جنهن وقت پرאڻو ٿيو يا کيس אن کان بهتر مليو ته پرאڻي کي אڇلي ڇڎي ٿو

سڀ کان وڌيك مصيبت ۾ پوڙها . ساڳئي وقت مرد به אعتبار وڃائي چكو آهي
אسان وٽ جيئن پوڙها مائٹ ٿين تيئن پنهنجا پرאوא وڌيك عزت كن، . مائٹ آهن

ما پي گھر ۾ بيمار پيو هجي . ا کان سندن ئي אوالد بيزאرپر هتي پوڙهي پي م
ته پيوي هجي، پر אوالد کي گھمڻ ڦرڻ ۽ پنهنجن پروگرאمن کان فرصت ناهي جو 

هرهك کي پنهنجي لڳي پئي آهي كو . هنن جو خيال رکن يا خير عافيت پڇي
 جو ما يقين كر مون كيترא אهڑא مثال אکين سان ڏٺا . لطيف جذبو نه رهيو آهي

يا پي موت جي كنڌيَء تي آهي ۽ אوالد کي معلوم هوندي به بيفكر رنگ 
هيَء كهڑي آزאدي آهي، منهنجا ڀا؟ هن آزאديَء كهڑو . رليون ملهائي رهيو آهي
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ُهتي جي ماڻهن کي سک ۽ دلي سكون بخشيو آهي؟ كجھه سمجھه ۾ نه ٿو 
كي مشرقي ڀائر ڀينرون، ڇا هيَء آهي مغربي آزאدي، جنهن الِء אسان جا ! אچي

كاش منهنجي وس ۾ هجي ته . گھر ويٺي بنان ڏٺي پرکي سڌون كري رهيا آهن
کين هتي جي ماڻهن . אنهن مشرقي مردن کي هتي جو هك هك گھر ڏيکاريان

جي ذهني تصادم، بيچيني، فكرאت ۽ دلي پريشانين کان روشناس كرאيان ۽ هتي 
ي عورت کي هتي جي حالت جي عورت جي حالت کان وאقف كرאيان ۽ مشرق

كنهنکي . אکين سان ڏيکاريان ته کيس معلوم ٿئي ته كير وڌيك خوش آهي
جيكر پنهنجي ملك جي . ذهني سكون، عزت ۽ روحاني رאحت نصيب ٿيل آهي

عورت هتي جي عورتن جو گھرאئيَء سان جائزو وٺي ته جيكر کيس אحساس ٿي 
جي عورت کي ٻاهرين ٺاٺ هتي . وڃي ته هوَء كيترو خوش، سکي ۽ باعزت آهي

جن هڻي مغربي عورتن . پاٺ جي پٺيان كيترون جوאبدאريون ۽ مصيبتون آهن
چهري تان אها نسوאني رونق ۽ سونهن ئي . کي مشين وאنگر گسائي ڇڎيو آهي

منهنجا ڀا كاش كو אنڌي تقليد كرڻ بدرאن حالتن جو چڱيَء . مٹائي ڇڎي آهي
خط تمام ڊگھو ٿي ويو ۽ . ي ته بهتر رهندوطرح جائزو وٺي پوِء אن جي نقالي كر

بلغاريا ڇڎڻ کان پهرين هك ٻيو به خط لکندس، جنهن ۾ بلغاريا ۽ هن شهر ورنا 
  .بابت لکندس

  گھڻي قرب منجھان
  ـــ تنهنجو
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ئ ئر ئ ــــ ب   ور
  

هتي آئي به אڄ . هن کان אڳ به هك خط هتان ورنا مان لکي چكو آهيان
هتي پهچڻ بعد هك ڏينهن رکي ٻي ڏينهن . يا آهنאسان کي אٹكل ٻه هفتا کن ٿ

برفباري به ڏسڻ . کان برفباري شروع ٿي هئي ۽ لڳاتار ٹي ڏينهن هلندي رهي
وٹان آهي، جنهن جو نقشو آ كاغذ تي لفظن جي روپ ۾ چڱيَء طرح چٹي نه ٿو 
سگھان پر توهان پنهنجي خدאدאد تخيل کي אستعمال كري برفباريَء جي نظاري 

برفباري ڏسڻ کان אڳ جڎهن سرد ملكن مان . اصل كري سگهو ٿاجو لطف ح
دوست مون کي برفباري بابت لکندא هئا ته آ אيترو ڌيان نه ڏيندو هوس، پر هتي 
ڏسڻ سان معلوم ٿيو ته جو كجھه مون برفباري جي خوبصورتيَء بابت ٻڌو يا 

  .پڑهيو هو، سو سڀ صحيح آهي
 جي אصليت جي خبر تصويرن كي كي אهڑيون به شيون هونديون آهن جن

تاج محل ڏسڻ کان אڳ، تاج محل جا فوٹا . يا ٻڌڻ سان معلوم ٿي نه سگھندي آهي
۽ ننڍא سنگ مرمر جا ماڊل ڏسي تعجب لڳندو هو ته אهو אيترو ته سهڻو ناهي، جو 

پر ڏسڻ سان معلوم ٿيو ته هن کي وאقعي دنيا جي عظيم . ماڻهو تعريفون كن ٿا
ساڳيَء طرح برفباري جو نظارو به ڏسڻ سان . گھجي ٿوعجائبن ۾ شمار كري س

پنهنجي ملك ۾ كڎهن كڎهن بارش سان گڎ ڳڑא پوندא آهن אها . تعلق رکي ٿو
برف جي تمام . هتي برف ڳڑن جي صورت ۾ نه وسندي آهي. برف باري ناهي

سنهي كاتر، پائوڊر جهڑي نرم ۽ هلكي، هوא جي لهرن تي آهستي آهستي لڳاتار 
.  هيٺ كرندي آهي ۽ جتي به كرندي آهي אتي گڎ ٿيندي رهي ٿيمٿان ترندي

زمين تي، وڻن مٿان، گھرن مٿان، موٹر الرين مٿان، هر شيِء تي تهه אن پائوڊر جا 
رستن ۽ فوٽ . אن مٿان پير رکڻ سان ڄڻ كپهه تي پير پيو. چڑهندא ويندא آهن
جيئن . (ي مٿان هلڻ كري אها دٻجي سخت ٿيندي وڃي ٿSnowپاٿن تي אن برف 

برف جا ڳنڍא وكڻن وאرو برف جي سنهي كاتر كري كاٺ جي تيلين جي 
هيَء كاتر ته . ِچؤگرد زور سان ڀكوڙيندو آهي ته كاٺيَء کي چهٹي ويندي آهي

۽ سيمنٹ وאنگر رستن تي چهٹي وڃي ٿي ۽ .) אن کان به تمام سنهي ٿئي ٿي
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كل אختيار  جا אسان وٽ تيار كري وكي ويندي آهي، جهڑي شIceسخت برف 
 جو رنگ אڇو Snowكاتر . (كري ويندي آهي ۽ پوِء بلكل شفاف نظر אيندي آهي

پر אها كاتر .) کير جهڑو ٿيندو آهي ۽ كابه هيٺيان پيل شيِء نظر نه אيندي آهي
Snow هك دفعو ڄمي برف Iceٿي وئي ته پوِء אن جي هيٺيان هر شيِء نظر אيندي  .

אن برف جي هيٺان رستو كچو آهي يا پكو يا אيتري قدر جو אهو به نظر אيندو ته 
توهان شايد אهو سوچيو ته אها برف ڳري ڇو نه ٿي۽ جيئن ئي آسمان تان . ُسرن جو

كرندي وڃي ته ڳري پاڻيَء جي صورت אختيار ڇو نه ٿي كري؟ אهو אن كري جو 
אيتري قدر جو دستانن مان هٿ كڍڻ .  کان به گھڻي ٿڌي آهيDegree C 4هوא كاٹو 

بلك برف هٿ ۾ کڻڻ سان هوא جي مقابلي ۾ . رف کان وڌيك ٿڌא لڳن ٿاسان ب
پر هوא ته . گرم لڳندي، ڇو جو برف كاٹو چار کان وڌيك ٿڌي ٿي نه ٿي سگھي

אهو ئي سبب آهي جو كيترאئي . كاٹو ويهه ڊگرين تائين به ٿڌي ٿي سگھي ٿي
ٺان لكي جيت، چچيون، سانڈא، نوريئڑא وغيره سرد هوא کان بچڻ الِء برف هي

אتر ۽ ڏکڻ . ڇو جو ٻاهر جي سرد هوא کان پوِء به برف جي سردي گھٹ آهي. ويهندא
قطبن ۾ جتي سال جا ڇهه مهينا رאت ۽ سخت سردي ٿئي، אتي ته گھرن جي 
چؤڌאري برف جون ڀتيون ڏئي ڇڎيندא آهن، جيئن گھر ٻاهر جي تيز ٿڌ کان 

  .محفوظ رهي
برف جي . ن رאند کيڎندא رهندאشام جي وقت چؤڌאري ڏسبو ته ٻار برف سا

هر . ٺاهيندא) Snow Man(ٻوري کي هٿ سان دٻائي אن مان مختلف قسمن جا بت 
هتي وڻ ته گھڻا ئي . شيِء مٿان برف كرڻ كري אها אڇي کير جهڑي نظر אچي ٿي
َٺلهيون ٹاريون ئي . آهن پر سخت سيَء كري منجھن هك پن به نظر نٿو אچي

  .وسڻ كري مٿيون אڌ אڇو نظر אيندوאنهن مٿان به برف . ٹاريون
. برفباري ٹي ڏينهن هلي אن بعد بند ٿي وئي ۽ موسم صاف ٿيڻ لڳي

جيكا برف كري هئي אن تي هلچل كري אها ڄمي، سنهي ٻوري مان ڦري سخت 
برف جي جڎهن אها . چؤڌאري رستن تي ڄڻ شيشا وڇائجي ويا. پٿر جهڑي ٿي وئي

. هلڻ مشكل ٿي پوندو آهي. بت ٿيندي آهيحالت ٿيندي آهي ته پوِء تكليف ده ثا
جيسين موسم بلكل صاف ٿئي ۽ سج جي . جتي كٿي تركڻ لڳي ويندي آهي
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پاڻ وٽ ته بارش . تپش ۾ برف آهستي آهستي سڀ ڳري پاڻي ٿي وهي وڃي
ُكري كٿي كٿي گپ ۽ چكڻ ٿيندي آهي ته ماڻهو אن کان پاسو كري سكيَء 

كي . جتي كٿي برف ئي برف. وڃيتان لنگھي ويندو آهي پر هتي كيڎאنهن 
كي دكانن ۽ گھرن وאرא كوڏرن ۽ ٹيكمن سان אڳيان برف جا چاپوڙא کوٹي 

جن کي ڀنگي ٹركن ۾ ڍوئي شهر کان ٻاهر وڃي . صفائي كري ڇڎيندא آهن
پر كوڏر سان كيتري صفائي ٿي سگھندي ۽ كيترא ڏينهن ماڻهو . ڇڎيندא آهن

.  ٻئي ڏينهن ٻي برف گڎ ٿيو وڃيهك ڏينهن صفائي كر ته وري. كري سگھندא
كرאچيَء جي . (אسان وٽ ته بارش پوي ٿي ته كالכ ٻن بعد سڀ پاڻي وهيو وڃي

  .)ميكلوروڊ، حيدرآباد جي گاڏي کاتي ۽ هاال جي شاهي بازאر جي ٻي ڳالهه آهي
روز . هن شهر ورنا جي وچ ۾ هك وڏي بلڈنگ جا بنياد کوٹجي رهيا آهن

 ته אنهن بنيادن مان رאتوكي وسيل برف کوٹي صبح جو مزور پهرين كالכ ٻه
هك همرאهه كافي ڏينهن بعد . كڍندא آهن ۽ پوِء وڌيك کوٹائي شروع كندא آهن

گھر کوليو ته אڱڻ تي برف جي ٻوري جا چيلهه تائين دڙא لڳي ويا هئا ۽ אڱڻ ۾ 
ذرא سوچيو ساڳي . رکيل هر شيِء אن هيٺ ڍكجي وئي هئي ۽ ڳولڻو ٿي پيو

جيكا وسڻ مهل خوبصورت نظارو . ه تكليف ده ثابت ٿئي ٿيبرف كيتري ن
برفباري جيئن ئي بند ٿي ۽ وسيل برف ڄمي سخت ٿي ته شهر ۾ . پيش كري ٿي

هتي جا ته ننڍא وڏא אن . وک وک سنڀالي کڻڻي پئي ٿي. تركڻ شروع ٿي وئي
ُخبر ناهي ته كيئن پير کپائي، ٿورو אڳيان . تركڻ مٿان هلڻ جا هوشيار آهن

אسان مان ته كو شايد بچيل هجي جنهن وچ شهر ۾ . ي، تکو تکو هلن ٿاُجھك
  .ِروز ٹي چار ڌكا نه کاڌא هجن

پهرين ڏينهن جڎهن کان تركڻ شروع ٿي אتفاق سان بچي ويس، پر אن کان 
خاص كري شهر جي چاڙهيَء وאرو . پوِء منهنجو אسكور سڀني کان مٿي رهيو

ندي ٻئي پير هوא אڳيان مٿي هليا هلندي هل. ڌكو كڎهن به وساري نه سگھندس
. منهنجا ته هوش حوאس خطا ٿي ويا. ويا ۽ سڄو پٺيَء ڀر وڃي ڦهكو كيو هوم

پيرن جون کڑيون بريك هڻڻ الِء . چاڙهي تان كري هيٺ رفتار سان تركندو ويس
ههڑي . رستي تي هنيم پر برف אهڑي ته سخت ٿي چكي هئي جو אندر کپن ئي نه
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فلمن ۾ ڏسبو آهي ته هك گھڑيَء ۾ .  به تارא نظر אچي وياڌنڌ ۾ אکيون بند هوندي
אئكسيڈنٹ ٿيندو آهي ته ٻي گھڑي ۾ جڎهن همرאهه کي هوش אيندو آهي ته 

 L.M.Cאسپتال ۾ هوندو آهي سو مون کي به אکيون کوليندي ڊپ پئي ٿيو ته كٿي 
و جنهن وאرڊ کي אسان جي جهاز ج. (جي آرٿوپيڈכ وאرڊ ۾ ته نه پهچي ويو آهيان

آخر محسوس كيم ته كو ٻنهي .) سڎيندو هو‘ وאڍي جي دكان جي شاخ’ڊאكٹر 
אکيون کولي پك كرڻ لڳس ته سرجن . هٿن سان مون کي ڇكي رهيو آهي

אنصاري ته نه آهي يا شاهنوאز شاهه، אسلم گھلو، شريف אڍيجو جهڑא پهلوאن پهلوאن 
به نه هو ـــ بلغاريا آرٿوپيڈכ وאرڊ جا هائوس جاب كندڙ ته نه بيٺا آهن، پر كير 

אٿارڻ وאري کلي چيو، . جي ورنا شهر جي چمكندڙ گھٹي ۽ بلغاري ماڻهو ئي هئا
  .)אها بلغاريا جي بهترين سوکڑي رهندي(“ دوبري سوونيئر ڊي بلغاريا”

אڄ אن کي ڏهه ڏينهن کن אچي ٿيا آهن، پر אڃا אٿندي ويهندي جڎهن ساڄي 
ي پاسيرين ۾ سور محسوس ٹنگ جي گوڏي ۾، پٺيَء جي كنڈي ۾ ۽ ساڄ

كريان ٿو ته لڳيم ٿو ته گھٹ ۾ گھٹ אڃا به مهينو کن ته بلغاريا جي אها ياد 
وساري نه سگھندس ــ אڃا ته شكر آهي جو ڌكي کائڻ وقت گرم كپڑن جا تهه 
چڑهيل هئا نه ته אهڑو ڌكو فقط قميص پتلون ۾ אچي ها ته אسپتال جي بستري 

انهون كٹ پتلين جي ٹنگن ٻانهن وאنگر مٿي تي ته هجان ها، پر ٻئي ٹنگون ٻ
رسين ذريعي ٻڌل هجان هاــ پر مٿئين کي شايد مون کي رسين بغير هالئڻ منظور 

هاڻ ته سائين كمري ۾ غاليچي مٿان هلندي به ڊپ ٿو ٿئي ته كٿي پير نه . هو
  .َسو אهي אٿئي تازيون خبرون. تركي وڃي

نكي . سمجھه ۾ نٿي אچيپاڻ کي ته صفا . هتي جي زبان ڏאڍي ڏکي آهي
جهڑن ‘ ب’۽ ‘ غ’، ‘گ’،‘د’بلغاري زبان ۾ . ڀانِء ٿي پوي ۽ نه وري ياد ٿي ٿئي

بلغاري زبان کان عالوه . غير رومانٹك ۽ کهرن אکرن جو אستعمال ڏאڍو آهي
رومانيا ۽ ٻين . ڌאرين زبانن ۾ فرينچ ۽ جرمن ٿوري ٿوري ڳالهائي وڃي ٿي

و ٿي ۽ ماڻهو سمجھي ويا ٿي، پر هتي جي ملكن ۾ ته אشارن سان به كم هلي
ماڻهن کي بقول אسان جي دوست جي عقل به ٿورو ٿورو گھٹ آهي جو אشارא به 

خط ۽ لفافو ڏيکاري پيا پڇون ته پوسٹ آفيس كٿي آهي ته به وאئڑن . نٿا سمجهن
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سنئون سڌو אشاري جو جوאب אشاري ۾ نٿا ڏين . وאنگر אالئجي ڇا جو ڇا پيا چون
آخر مس مس هك همرאهه مليو .  يا هو رستو پوسٹ آفيس الِء وٺوته هي رستو

تنهن هك ڊگھو لفظ ٻڌאيو ته پوسٹ . جنهن کي ٿوري ٿوري אنگريزي آئي ٿي
آفيس کي بلغاري زبان ۾ אن لفظ سان سڎين ٿا ۽ אڳتي وڃي ٻي موڙ تان 

 لفظ جي Postهينئن كر جو . دوست کي چيم، لفط ته تمام وڏو آهي. پڇائجو
אڳتي وڌي ٻي رستي جي موڙ وٽ .  جي آ ٿو كريانOfficeتون ياد كر ۽ معنى 

لفظ جي معنى ‘ پوسٹ’پهتاسين ۽ پڇڻ وאرא هئاسين ته دوست چيو ته مونکان ته 
لفظ مان كنهن کي كهڑي خبر ته كهڑي آفيس  جو ‘ آفيس’صرف . وسري وئي
نور אحمد (؟ ....ٻن ٹن کان پڇيوسين ته אشارא كرڻ لڳا ته كهڑي آفيس. ٿا پڇايون

نظاماڻيَء يا حاجي منور علي عباسي جي زمينن جو كمدאر كڑو نه گڎيوسين ته 
  .)آڦيس پڇڻ تي سڌو تپيدאر جي آفيس אڳيان אچي بيهاري ها

جو شپ يارڊ تمام مشهور آهي، جنهن ۾ كيترن ئي قسمن ) بلغاريا(ورنا 
هن ۽ مشينري אن کان عالوه هتي كيترאئي ٹيكنيكل كاليج آ. جا جهاز ٺهن ٿا
هتي بلغاريا جي . روس وאنگر هتي جو به بئلي ڊאنس مشهور آهي. جا كارخانا آهن

كندي كنڌ کي ‘ هائوكار’אسان وٽ . ماڻهن جي هك عادت تمام عجيب آهي
هيٺ مٿي ڌوڻيو ويندو آهي ۽ گھڻي ڀاڱي هر ملك ۾ אهو عالمي אشارو آهي، پر 

وڻين ٿا، جيكو אشارو אسان كندي وقت كنڌ کي ساڄي کاٻي ڌ‘ هائوكار’هتي 
پهرين ڏينهن باربار پك كرڻ . وٽ אنكار كرڻ وقت אستعمال كيو وڃي ٿو

پيا چون پر كنڌ جي ‘ ها’ڇو ته وאت سان ته . ’نه’يا ‘ ها’وقت پڇڻو ٿي پيو ته 
  .پيا كن‘ نه’אشآري سان 

۾ هك خاص ‘ سي مين كلب’ٹيو ڏينهن هتي جي حكومت طرفان 
 کي Sailorsجنهن ۾ فقط دنيا جي . وگرאم منعقد كيو ويوثقافتي ۽ مليل جليل پر

سڀ אلڳ אلڳ ملكن جا ميڑ ٺاهي ويٺا . אسان به وياسين. مدعو كيو ويو
 ٿيندא Floor-Dancesرאت جو يارهين لڳي تائين مختلف قسمن جا ناچ . رهياسين

كلب ۾ אچڻ وقت، جنهن كليَء ۾ مون . אن بعد مختلف رאنديون هليون. رهيا
مون کي ڀرسان .  ٹنگيو אن جي ڀرسان روسي جهاز جا سيلر ويٺا هئاكوٽ ٿي
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جو کين يونانين جهڑيون ڏאڙهيون ۽ (“ يوناني آهيو؟”پڇيومان، . ويهڻ الِء چيائون
 آهيون ۽ مون کان پڇيائون ته آيا Russians“ رسكي”کلي ورאڻيائون ته، .) لباس هو

پاكستان جو نالو ٻڌي ٻين به . نِٻڌאيومان ته پاكستاني آهيا. آ گھانا جو آهيان
چيومان ته אنگريزي ئي . كن کڑא كيا ۽ مون کان روسي زبان ۾ كجھه پڇڻ لڳا

تنهن تي هك ويو ۽ אنگريزي ڄاڻندڙ روسيَء کي وٺي آيو، جنهن . هلي سگھندي
كيترو . جيكي مون ڳالهايو ٿي سو کين روسي زبان ۾ ترجمو كري ٻڌאيو ٿي

 אهي عام ڳالهيون جي هك جهاز وאرא ٻئي جهاز .وقت ڳالهيون كندא رهياسين
جهاز كڎهن هتي آيو، كيترن ڏينهن الِء هتي : وאرن کي ملندא آهن ته كندא  آهن

ها، . آهيو، ڇا رفتار אٿس، كهڑي אنجڻ אٿس، كهڑن ملكن مان پيا אچو وغيره
אنڈو پاכ جي سيپٹمبر وאري جنگ بابت پڇيائون ته تاشقند معاهدي بعد وري 

אسان ڳالهين ۾אيترو ته محو ٿي وياسين جو . وغيره وغيره. نه ٿي آهيجنگ ته 
  .אسان جي ميڑ مان هك به ڊאنس يا رאندين ۾ حصو وٺڻ الِء نه אٿيو

كو . אسان هر نئين ملك ۾ אچڻ الِء به تكڑא هوندא آهيون ته وڃڻ الِء پڻ
هفتو مس گذرندو آهي ته هر هك ٿكجي پوندو آهي ۽ אهو ملك ڇڎي ٻئي ملك 

كالهه جڎهن كنهن ٻئي گھمڻ . پهچڻ الِء وאجھائيندو آهي ته אن ڏي جلدي هلجي
الِء ساٿ نه ڏنو ته אكيلو نكري پيس ۽ אهو אرאدو كيم ته هتي جي ڇپائي ۽ 

پنهنجي ملك ۾ كن كن . كتابن جي سلسلي ۾ لئبريري يا دكان گھمي ڏسجن
ڱو ڌيان ڏنو אدאرن ۽ אشاعت گھرن אڄكلهه كتابن جي ٻاهرين سونهن ڏي به چ

كتاب جو ٻاهريون ڏيک، عمدو كاغذ، سهڻي ۽ صاف ڇپائي كتاب جو . آهي
  .شان وڌאئي ٿي

אڄكلهه دنيا جي كيترن ملكن ۾ ٿيندڙ אدبي نمائشن ۾ אسان جي ملك 
چؤڌאري . هتي جي هك وڏي دكان تي چڑهي پيس. جا كتاب پڻ رکيا وڃن ٿا

شارو كري سيلز گرل ٻڌאيو فقط بلغاري زبان ۾ لکيل كتاب رکيا هئا، جن ڏي א
آ كتاب ڏسي رهيو هوس ۽ ٻيا آيل گرאهك ۽ دكاندאر مون کي . ته فقط هي آهن

ُڏسي سس پس كري رهيا هئا ُُ ُ . سمجھي ويس ته هي معلوم كرڻ چاهين ٿا ته آ
ُكهڑي ملك سان تعلق رکان ٿو، پر آ ڄاڻي ٻجھي، نك جو پكو ٿي ماٺ ۾ 
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 جي ڀرسان هك كتاب رکيو هو جنهنجو אنگريزي كتابن. كتاب ڏسڻ لڳس
كتاب جو نالو .  لکيل هو(Nizam-Hikmat)אنگريزي لکت ۾ نالو نظام حكمت 

نالو ٻڌي سڀ وאئڑא ٿي ويا ته تركي كتاب . وٺي دكاندאر کي ڏيکارڻ الِء چيم
אنگريزي نه پر تركي ”: دكاندאر كتاب ڏئي چيو. سان منهنجو كهڑو وאسطو

.  אلخط عربي אندאز مان ڦيرאئي אنگريزي ۾ كئي אٿنאڄكلهه تركي رسم(“ .آهي
هك همرאهه پنهنجي عمر .) سو אهو كتاب تركي زبان جو هو پر لکت رومن هئي

) تركي(جو ڏٺم ته ڳالهائڻ الِء بيچين هو، تنهن آخر مون کان پڇيو ته آ אستنبول 
مسلمان ”: پاڻ ٹٹل ڦٹل بلغاري ۽ אنگريزي زبان ۾ ٻڌאيائين. کان ته نه آيو آهيان

پاڻ جيكي كتاب خريد كيا هئائين אنهن جي “ .نالو عبدאلقادر سليمان אٿم. آهيان
پڑهي אندאزو لڳايم ته پك ‘ אبوسينا’، ‘حكمت’، ‘طب’نالن جا كجھه لفظ 

ميڈيكل אسٹوڊنٹ آهي، پر پوِء معلوم ٿيو ته ڊאكٹر ٿي چكو آهي ۽ ورنا 
ي به ساڻس ملي ٿي، پر خوشي ته مون ک. ميڈيكل كاليج جو گريجوئيٹ آهي

زبردستي هوٹل تي وٺي هلي كافي . مونکي אصل نه ڇڎي. کيس هيكاندي ٿي
زور كيائين ته . هك ٻئي کان אئڈريسون ورتيونسين ته خط لکندאسين. پياريائين

آخر سمجھايومانس ته אسان جو جهاز سڀاڻي . سندس گھر، ڀر وאري ڳوٺ ۾ هالن
آخر وعدو كيومانس . دير ٿي ويندي. و آهيالِء لنگر کڻي رهي) تركي(אستنبول  

  .ته ٻئي دفعي جڎهن به بلغاريا آيس ته تو وٽ ضرور مهمان ٿي אچي رهندس
سندس هر אدא ۾ אها ئي سادگي ۽ نئڑت هئي جا אسان جي ڳوٺاڻن ۾ هوندي 

آخري گھر . کيس ٻن ٹن گھرن ۾ مريض ڏسڻا هئا، مون کي ساڻ وٺي هليو. آهي
هئي پر بلغاري زبان ‘ كلوپيٹرא’جنهن ۾ אنگريزي فلم جي سامهون سئنيما هئي 

چيومانس ته אها فلم كيترאئي دفعا . چيائين ته هل ته فلم ڏسون. ۾ ڊب ٿيل هئي
درאصل . هتي كا ويجھي مسجد هجي ته אها ڏيکار. ڏٺل آهي، אجايو بور ٿيندאسين

۽ ڏسڻ چاهيو ٿي ) عمارت سازيَء جو كم (Architectمون هتي جي مسجدن جي 
منهنجي دوست پهريائين . אن سان گڎو گڎ هتي جي ماڻهن جو مذهب ڏي الڙو پڻ

آخر . ته ٿورو نٹايو ۽ אندאزو لڳايم ته كن سببن كري مون کي نٿو ڏيکارڻ چاهي
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فرالنگ אڌ پنڌ هلي ٻڌאيائين ته، هي عالئقو مسلمانن جو آهي، پر هتي كا אهڑي 
  .سي אڳتي هلڻ لڳوپر منهنجي ضد کي قائم ڏ. ڏسڻ جهڑي مسجد ناهي

بلغاريا ۾ تركن جي كافي عرصو حكومت رهي آهي ۽ مسلمانن جو ”
. אؤج ۽ دٻدٻو ڏسڻ وٹان هو، پر هاڻي אهو אؤج ۽ دٻدٻو ختم ٿي چكو آهي

پر אڄ אهو مسلمانيَء وאرو ”پاڻ ٻڌאئڻ لڳو، “ .مسلمان ته אڃا به אسان سڎאيون ٿي
ي، روحانيت ختم ٿيندي هر هك ماديت ڏאنهن ڇكبو وڃ. جذبو نه رهيو آهي

אسان مذهب کان كناره كشي אختيار كري پنهنجي دل جو سكون وڃائي . وڃي
سمجھه ۾ نه ٿو אچي ته ڇا كري . אكيال ۽ ويڳاڻا بڻجي چكا آهيون. ويٺا آهيون

هر هك جون رאهون جدא جدא ٿي . رهيا  آهيون، كيڎאنهن وڃي رهيا آهيون
  “.............چكيون آهن

موسم جي אوچتو . ڌندو ساڻس قدم مالئي رهيو هوسآ چپ چاپ ٻ
تبديليَء جي كري برف كجھه حد تائين ڳري رهي هئي ۽ بلغاريا شهر جي 

سامهون مسجد جو . گھٹين جي پكين سرن جو فرش صاف نظر אچي رهيو هو
. سمهڻي نماز جو وقت هو. ڊگھو منارو ڏسي سمجھي ويس ته پك אها مسجد آهي

کڑكايوسين ته هك عورت . در بند هو. אچي رهي هئيمسجد مان جھيڻي روشني 
. ٻار سان گڎ در کوليو، مون جتي الٿي ٿي ته مون کي الهڻ کان منع كيائين

مون . ڊאكٹر ٻڌאيو ته هن مسجد ۾ نماز كانه ٿئي ۽ هي ماڻهو گھر ٺاهي ويٺا آهن
ٿورو אڳتي وڌي ڏٺو ته مسجد جي אڱڻ ۾ كپڑא سكي . کي אعتبار ئي نٿي آيو

אهو ڏسي حيرت ۽ . رڌ پچاَء جو سامان بي ترتيبي سان پکڑيو پيو هو.  هئارهيا
عبدאلقادر كجھه چئي رهيو هو پر منهنجي سمجھه ۾ كجھه نه پئي . אفسوس ٿيو

سامهون كاٺ جي فريم ۾ وڏي آرسي ٹنگيل هئي جا ٻن هنڌن تان ڀڳل هئي . آيو
 هك تي كنهن ٻار .۽ אنهن جڳهين جي بي ڊوالئي لكائڻ الِء ٻه كارڊ لڳل هئا

جي تصوير هئي ۽ ٻئي تي قرآن مجيد جي آيت پٺيان تركن جي حكومت جو 
دين אسالم ’: سن ۽ ڇپائڻ وאري جي عربي يا فارسي ۾ هن ريت אئڈريس 

  .لکيل هئي‘  صوفيه بلغارستان3مدאفعلري جميعتي نشرياتندن ــ 
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 لڳو، عبدאلقادر وري آهستي آهستي ٻڌאئڻ“ אهو به كو زمانو هوندو هو”
هن جي كشادي אڱڻ ۾ . جڎهن مسلمان ههڑي אعلى ۽  مضبوط مسجد بنائي”

ُپر אڄ هتي جون حالتون غير بڻجي . صفون ٺاهي نمازون אدא كيون هونديون
. אڄ אسان كجھه به نه رهيا آهيون. אها تركبازي ختم ٿي چكي آهي. چكيون آهن

  “.كري چكو آهيمسلمانن جي دلين مان אهو عالمگيري אيمان ۽ شان حجازي ن
عورت . مون אالئي ڇا كجھه چوڻ چاهيو ٿي، پر زبان مسئلو بڻجي پئي

کي אنگريزيَء ۾ ٻڌאيم ته هيَء قرآن مجيد جي آيت آهي ۽ אن جي אئين بيحرمتي 
هن אهو كارڊ كڍي مون کي . پر هوَء كجھه به سمجھي نه سگھي. ٿي رهي آهي

مون ته توکي پهرين ”: ڊאكٹر مون کي كافي دير خاموش ڏسي چوڻ لڳو. ڏنو
אسان جي ننڍي ٹهي ته شايد אهو . ٻڌאيو ته אڄكلهه هي حال אسان جو ٿي چكو آهي

  “.به نه ٻڌאئي سگھي ته هو مسلمانن جو אوالد آهن
خبر ناهي كيئن ڏيڍ ميل جو رستو ختم ٿي ويو ۽ بندرگاهه جي ڀرسان 

 ۽ رستي تي بندرگاهه وٽ جا مسجد آهي אن ۾ هلڻ الِء ڊאكٹر. אچي نكتاسين
אندر آياسين . مليل سندس دوست مصطفى زور كيو ته אن ۾ نماز ٿيندي آهي

مسجد جي אمام جو نالو به . مسجد سهڻي ۽ صاف سٿري ڏسي دل خوش ٿي وئي
  .مصطفى هو، تنهن ٻڌאيو ته جمعي نماز پوري ٻارهين وڳي ٿيندي آهي

ماز אن אڄ جمعو آهي ٿوري ئي دير אڳ جهاز جا كيترאئي ماڻهو جمعي ن
هن شهر ورنا جا به كافي مسلمان هئا، پر گھڻو كري . مسجد ۾ پڑهي آيا آهيون

אسان אڄ . هكٻئي سان ملي ڏאڍي خوشي ٿي. جوאن كو ورلي هو. ُسڀ پوڙها هئا
ڏي وڃي رهيا آهيون، جتان پوِء אڊאركٹك سمنڈ ) تركي(ٿوري دير بعد אستنبول 

  .لتاڙي وري يوگوسالويا ويندאسين
  
  

  وאلسالم
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  اڊار 
  

ُپهرين سين ۾ هي فقير پر تقصير معافي گھرندو جو تنهنجي كيترن 
مان خط نه لکي ) يوگوسالويا(۽ رאئيكا ) تركي(خطن ملڻ جي باوجود אستنبول 

بعد אسان ) بلغاريا(ورنا . אن جي عيوض هينئر سمنڈ تان لکان ٿو. سگھيو آهيان
ڻ بعد يوگوساليا جي ٻئي جتي كجھه ڏينهن ترس. آياسين) تركي(אستنبول 

بندرگاهه رאئيكا ۾ آياسين ۽ هاڻ رאئيكا کي خيرآباد چئي وري لبنان وڃي رهيا 
رאئيكا جو بندرگاهه אٹلي جي ٹرسٹي بندرگاهه کان پنجاھ سٺ ميل אوڀر ۾ . آهيون
אٹليَء جي ڏکڻ ۾ بحر روم آهي ۽ אتر ۾ هي אڊאركٹك سمنڈ ۾ هلي رهيو . ٿيندو
رאئكا . ي هي سمنڈ ختم كري بحر روم ۾ دאخل ٿيندאسينسڀاڻي شام ڌאر. آهي

هينئر . ۽ אستنبول ۾ אيترو ته مشغول هوس جو خط لکڻ جي فرصت ئي نه ملي
سمنڈ ۾ . هن وقت پنهنجي كئبن جي دريَء אڳيان ويهي هي خط لکي رهيو آهيان

. ِجهاز يورپ جي نائيٹ كلب جي رنڈيَء وאنگر نچي رهيو آهي. كافي جوش آهي
אلٹيون . ت ۾ ٿورو ئي جهاز لڎندو هو ته مون کي به ڦيري ٿيندي هئيشروعا

خرאب موسم ۾ : دل كچي ٿيندي هئي يا بقول بشير وسطڑي جي. אينديون هيون
Sailorپرهاڻ كافي .  جي حالت چوٿين مهيني پيٹ وאري عورت جهڑي هوندي آهي

 Sea(وقت سمنڈ تي رهڻ كري عادت ٿي وئي آهي ۽ گھڻو كري سي سكنيس 
Sickness ( گھٹ ٿئي ٿي يا گھٹ ۾ گھٹ אن کي نه محسوس كرڻ جي كوشش

نه ته هن وقت جهاز جي אها حالت آهي جو نئين ماڻهوَء الِء هك منٹ به . كريان ٿو
  .مصيبت ٿي پوي

توهان وٽ . هتي جي ۽ پاكستان جي وقت ۾ چئن كالكن جو فرق آهي
 هتي منهنجي ريڈيو تي .هن وقت شام جا ست ٿيا هوندא ۽ هتي אڃا ٹي ٿيا آهن

. ڊאكا، سلون ۽ ٻيون ڏورאهيون ريڈيو אسٹيشنون به چٹيون ٻڌڻ ۾ אچن ٿيون
كير به ناهي، پوِء به آهي ــ نه ’..... ريڈيو سلون تان هن وقت لتا ڳائي رهي آهي

  ‘.........ڄاڻي كنهن جو אنتظار ـــ كنهن جو אنتظار
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هن به لتا کي ٺاهيو آهي ڇا جن. يار لتا جو آوאز ته نه آهي، پر عجوبو آهي
ٺلهي گوشت پوست ۽ مٹيَء مان אهڑي شيِء ٺاهڻ ته . كمال جي شيِء ٺاهي آهي

آمريكا ۽ روس جا حال ته ڏس، هر پندرهين ڏينهن چنڈ تي . ڏאڍي مشكل آهي
هك مصر . رאكيٹ موكلڻ جي هام هڻن ٿا پر هك لتا ته جيكر ٺاهي ڏيکارين

 ربينا ته بڻائي ڏيکارين ــ جيكا ڳائي هك. جي אم كلثوم ته جوڙي ڏيکارين
يا هك ) يا شايد سائو لكڻ هٿ ۾،(‘ ......جنهن کي ڳاڙهو لكڻ هٿ ۾’ٻڌאئي ته، 

אدل منهنجو آهي، אديون، ”: زليخا ۽ خديجا ته ٺاهي ڏيکارين جا ڳائي ٻڌאئي
كير ٿو چوي ته آوאز هك . ــ ته مڃون“ ......אال بنو منهنجو آهي. ُچوڏهينَء جو چنڈ

كير ٿو چوي ته رאِء ڏياچ، ٻيجل . نعمت ناهي، كير ٿو چوي ته آوאز ۾ אثر ناهي
  . ُکي رאڳ خاطر سر نه ڏنو

  
، ئئ آ ئ ڳ ۾،   ھ   ئ 

، ئ رو، و و ي  ئ   َ  

، ئ دن  ر   ُر  ئ  ُ  

، ئڏا ئ  ن،  ن  د ئ ن در   دا

ئري آ   ، ئ ڱڻئرڻ    .  
  

  ئ

  
. رאئيكا ۾ ڏאڍو سٺو وقت گذريو. خير سائين، אچون پنهنجين خبرن تي

رאئيكا ۾ چٹگانگ جهڑي مئرين אكيڈمي آهي جا دنيا جي مشهور ۽ وڏين 
پنهنجي ملك جا پڻ كجھه شاگرد ٻن ٹن سالن الِء هتي . אكيڈمين مان آهي

، پر هاڻ אها אسكالرشپ جي تعليم الِء آيا هئا‘ نيويگيشن’۽ ‘ مئرين אنجنيئرنگ’
چٹگانگ مئرين אكيڈمي ۾ جڎهن آ هوس ته  منهنجو . تازو بند كئي وئي آهي

سندس پڇا كرאيم ته . هك كالس ميٹ شهاب אلدين، אها ڇڎي هتي آيو هو
معلوم ٿيو ته تازو هو به جهاز تي אنجنيئر جي حيثيت ۾ هليو ويو آهي ۽ 

ٻيا چار پنج شاگرد مليا جي آخري . אڄكلهه سعودي عرب ۾ سندس جهاز ويل آهي
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سال ۾ آهن، تن ٻڌאيو ته حيدرآباد جو هك سنڌي אنور علي ميمڻ پڻ زير تعليم 
ڏאڍو אفسوس ٿيو جو . هو جو پڻ تازو تعليم ختم كري جهاز تي هليو ويو آهي

رאئيكا ۾ ٻن ٹن . وڏي رهائي وאرو مڑس ٿو سڎجي. ساڻس مالقات نه ٿي سگھي
. ڏאڍيون تعريفون ٿي كيائونس.  جي אنور کي سڃاڻينفئملين سان مالقات ٿي

ُهك پوڙهي ته ٻك کڻي يوگوسالوين زبان ۾ منهنجي אڳيان دعائون ڏيڻ شروع 
كري ڏنائين ته אسان کيس پنهنجن ٻچن وאنگر سمجھون ٿا، ۽ هو به אسان جي 

אن کان عالوه پاكستاني شاگرد . אهي سڀ مسلمان فئمليون هيون. عزت كندو هو
سندس رאئيكا . ر کي ڏאڍو ياد كري رهيا هئا ته كچهريَء جو كوڏيو آهيبه אنو

۾ گذאريل چند سال، ساڻن گڎ كيل چرچا گھٻا ۽ سندس مخصوص سنڌي لهجو، 
  .هنن الِء باعث يادگيري آهي

پر . يوگوسالويا ۾ پڻ مئرين אنجنيئرنگ جو پنجن سالن جو كورس آهي
ي وڃي ٿي، جا پهرين، سال אڌ الِء تعليم אنگريزي بدرאن يوگوسالوين زبان ۾ ڏن

אنور جي برאنچ אنجنيئرنگ نه پر نيويگيشن آهي جنهن جو . (אلڳ سکڻي پوي ٿي
رאئكا جي هن אكيڈمي ۾ كل ٻاويهن ملكن جا .) كورس گھٹ سالن جو آهي
يوگوسالويا جا جهاز رאني ۽ جهاز سازي ۾ چند . شاگرد تعليم وٺي رهيا آهن

ع ۾ آزאدي وقت يوگوسالويا ۾ 1945.  قابل دאد آهيسالن אندر ترقي كئي آهي سا
بمن جي تباهه . ٻي جنگ عظيم ۾ سڀ كجھه ناس ٿي ويو هو. كجھه به نه هو

. אڃا تائين ڊٺل بلڈنگون אن ئي حالت ۾ آهن. كاري جا نشان אڃا تائين موجود آهن
يوگوسالويا جي بلكل كمزور ترين حالت هئي، پر هتي جي ماڻهن کي شاباش 

بلك אڳي کان .  אيتري ٿوري عرصي אندر وري پنهنجيَء وאرא ٿي ويا آهنهجي جو
אن ترقي جو سهرو . هينئر يوگوسالويا وٽ كنهن به شيِء جي کوٽ ناهي. אڳرא

هيترن ملكن ۾ مون فقط ٻه ملك אهڑא . هتي جي אڳوאڻن ۽ رهنمائن تي پڻ آهي
هك . ٿوڏٺا آهن جن جو ٻچو ٻچو پنهنجي ليڈر جي سچي دل سان عزت كري 

عزت ڇا پر ماڻهو پوڄيندא . ‘مارشل ٹيٹو’۽ ٻيو هتي جو ‘ مائوزي تنگ’چين جو 
ماما ”ننڍي ٻار کان به پڇبو تو توکي كنهن كنهن سان پيار آهي ته چوندو . אٿس

)(، تاتا )ماڀيڻ کي به نه “ .۽ مارشل ٹيٹو) پي هتي جا ماڻهو گارين ۾ پنهنجي ما
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مارشل ٹيٹو الِء ڏٺو אٿم . هميشه عزت سان نالو وٺندאبخشيندא پر مارشل ٹيٹو جو 
ته سندس ملك جا ماڻهو ته ڇا پر ٻاهرين ملكن جا ماڻهو به گڻ ڳائين ٿا ته هن کي 

  .پنهنجي ملك سان كيڎو نه پيار آهي ۽ هن ملك الِء ڇا ڇا نه كيو آهي
ضيا، مصطفى، صديقي ۽ ٻيا אسان وٽ : رאئيكا ۾ رهندڙ پاكستاني شاگرد

هنن אسان کي هي . جهاز تي گھمڻ אيندא هئا ۽ אسان به هنن وٽ ويندא هئاسينروز 
شهر خوب گھمايو ڦيرאيو ۽ ڏيکاريو، نه ته هتي جي زبان אهڑي ڏکي آهي جو صفا 

جپاني ۽ بنگالي زبانن جي هك ڳالهه مونکي وڻي ٿي جو ڏאڍيون . ياد نٿي ٿئي
Soft ۽ Soberبنگالي زبان ۾ ته . ۾ نه ملنديتوهان کي كابه گار אنهن ٻولين .  آهن

جيكي هك ٻه گاريون آهن سي به ٻين زبانن جون آهن، نه ته بنگالي زبان ۾ وڏي 
. باقي هنن يوگوسالوين زبان جي ڇا ڳالهه كجي. آهي‘ אڻ سڌريل’۾ وڏي گار، 

. وڙهن تڎهن ته گاريون ڏين، پر کل خوشيَء وقت به گاريون ڏين. هر ٻيو جملو گار
گاريون به كچيون . ن سان كن ته پيار جو אظهار به گارين سانکيكار به گاري

  .مرد ته ٺهيو پر عورتون به وڏي مزي سان گاريون ڏين. ُكچيون ست سريون
رאئيكا جي ڀرسان هك ڳوٺ ته سڄو . هتي به مسلمان كافي رهن ٿا

هتي رهندڙ ڇوكرن ٻڌאيو ته هتي جا كي مسلمان ته ههڑي . مسلمانن جو آهي
هتي رهندڙ پاكستاني شاگرد .  كن ٿاPractice به پنهنجو مذهب ماحول ۾ رهي

پر . ٻڌאيو ته رمضان ۾ باقاعده ترאويح نماز ٿئي ٿي ۽ سحريَء الِء אٿاريو وڃي ٿو
هك ڳالهه ڏאڍي ڏکوئيندڙ آهي، جو هتي مسلمانن کي گھٹ نظر سان ڏٺو وڃي ٿو 

جا مسلمان ٻين هتي . ۽ حكومت به אهي سهولتون نٿي ڏئي، جي ٻين کي ڏئي ٿي
جي אنور ميمڻ (هتي هك فئملي سان مالقات ٿي . جي مقابلي ۾ غريب آهن

سڃاڻين ۽ کين جڎهن معلوم ٿيو ته آ به אتان جو آهيان جتان جو אنور آهي ته هنن 
ڳالهيون كندي אنهن ) کي ملڻ جو ڏאڍو خيال ٿيو ۽ مون کي پاڻ وٽ گھرאيائون

 ۾ جيكي به فقير، پالش وאرא ۽ ٻيا کان אهو معلوم كري אفسوس ٿيو ته شهر
شهر ۾ پهرين ڏينهن به . ُאهڑא گھٹ ڌنڌא كرڻ وאرא آهن، אهي سڀ  مسلمان آهن

مون سمجھيو . ٿورא سانوري رنگ جا هئا. ڏهه کن سالن جا ٻه ٻار پنندي نظر آيا
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: ؟ ٺهه پهه چوڻ لڳا....پڇيومان ته كير آهيو. ڏکڻ אيشيا جي كنهن ملك جا آهن
  “.هيونمسلمان آ”

مون کي خبر . کيس ۾ هٿ وجھي كجھه دينار ٻاهر كڍي ٻنهي کي ڏنم
ناهي ڇو אهو אحساس وكوڙي ويو ته مون هك ثوאب جو نه پر گناهه جو كم 

مون هنن کي אهي چند دينار ڏئي وڌيك تباهه ٿيڻ ۾ مدد كئي آهي، . كيو آهي
كري كمائڻ ٻن تندرست אنسانن کي محنت مزوري . هنن کي پنڻ الِء همٿايو آهي

بدرאن مفت ۽ آسانيَء سان پئسو هٿ كري پيٹ ڀرڻ جو چشكو ڏنو آهي ۽ 
سمجھه ۾ نه ٿو אچي ته ههڑي ترقي يافته ۽ אمير ملك هوندي به كا אهڑي אنجمن، 
  .کي پنڻ کان هٹائي كو باعزت ڌنڌو مهيا كريِאهڑي كا خدمتگار سوسائٹي نه آهي جو پنهنجي ئي ملك جي ٻارن ۽ نوجوאنن 

سالويا، بلغاريا، אسپين ۽ ٻين ملكن جي مسلمانن جي حالت ۽ אتي يوگو
جي حكومتن جو عوאم سان ورتا ڏسي هك ڳالهه الِء אعترאف كرڻو پوي ٿو ته 

هاڻ אسان آزאد آهيون، هر لحاظ کان ــ . אسان پاكستان אلڳ وٺي سٺو كيو
ڄي ڊ. لكي لكي مسجدن ۾ نمازون نٿيون پڑهڻيون پون. جسماني ۽ ذهني طرح

  . ڊڄي אهو نٿو ٻڌאئڻو پوي ته مسلمان آهيون، متان نوكري کان هٿ ڌوئڻا پون
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ئس  ئ ئري (س  َ(  
  

אئٹالنٹك سمنڈ ۾، אتر آفريكا جي کاٻي پاسي، پنجن ڇهن ٻيٹن جو هك 
سڎאئن ٿا ۽ אسپين جي حكومت ) Canary Islands(َجھڳٹو آهي، جي كناري ٻيٹ 

אڄكلهه .  ٻيٹن مان مکيه ۽ خوبصورت آهيالس پاماس אنهن سڀني. هيٺ آهن
کان كل ) لبنان(אسان بيروت . אسان אتي آهيون ۽ هي خط אتان لکي رهيو آهيان

لتاڙي،  )Mediterranean(ستاويهه سؤ ميلن جو فاصلو طي كري سڄو بحيره روم 
  .هتي چوٿون پنجون ڏينهن پهتا آهيون

بس אهي ئي . جنهتي جون خبرون ته کوڙ آهن، كهڑيون لکي كهڑيون لک
رب جا لکين אحسان آهن، جو אڃا زنده آهيون، نه ته سمجھ ۾ نٿو אچي ته پاڻ جهڑو 

روز قتل ٿيندא . حسن جو پوڄاري ههڑن خوبصورت هنڌن تي كيئن پيو جيئي
אها جڳهه آهي جتي ) الس پاماس(ذرא سوچ هي . آهيون، روز جنم وٺندא آهيون

.  کان به ماڻهو گھمڻ خاطر אچن ٿاپئرس، لنڈن، نيويارכ ۽ جپان جهڑن هنڌن
אدא، ذرא . ٻارهوئي هتي ميلو لڳو پيو آهي. سڄي دنيا جا سياح ۽ شوقين نظر אيندא

  تحقيق كرאئجانِء كٿي مومل جي كاכ هتي ته نه آهي ــ؟
ٻيٹ ناهي پر جنت جو ٹكرو ڄڻ . هي ٻيٹ هر لحاظ کان خوبصورت آهي

ڇا سونهن ۽ حسن، هر ) ٹ جي نهکيسي پاكي(ڇا صفائي . ته زمين تي الٿل آهي
سڄو ٻيٹ گلن ۽ . آرسيَء وאنگر چمكندي رهي ٿي) ويندي رستن تائين(شيِء 

چؤطرف نوجوאن ڇوكرא ۽ ڇوكريون . خوبصورت ٻوٹن سان ڇانئيو پيو آهي
پوڙها ته شايد ٿين ئي كونه يا ته אهي به ضرور جوאن . گھمنديون نظر אچن ٿيون

  . دل رکندא هوندא
پتلون قميص ۾، نكر . جي لباس ۾ ماڻهو نظر אچن ٿاهتي هر قسم 

. جو ٻيٹ جي چؤگرد سمنڈ جو كنارو آهي(بوشرٽ ۾، سئمنگ كاسٹيوم ۾ 
، مني אسكرٹن ۾، )توهان كنهن به طرف وڃو ته كناري کان پري ٿي نه ٿا سگھو
سماجي آزאدي حد  . ساڙهي ۽ فرאكن ۾، كنهن به قسم جي كابه جھل پل نه آهي

هتي دنيا جي هر شيِء ملي ٿي ۽ هن ٻيٹ کي دنيا جو وڏي ۾ . کان وڌيك آهي
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هجڻ ) Duty Free(هتي هر شيِء بنا ٹئكس . وڏو شاپنگ سينٹر سڎيو وڃي ٿو
هي ٻيٹ אهڑي هنڌ تي آهي، جتان هر جهاز يورپ، آمريكا، . كري سستي ملي ٿي

آفريكا يا אيشيا جي ملكن ڏي ويندي ضرور لنگھي ٿو ۽ خاص كري جهاز جي 
هتي . ڻ الِء تيل ۽ مسافرن ۽ عملي الِء يكي مسافريَء جو رאشن پاڻي وٺي ٿوهل

هر ميوو ۽ ڀاڄي تمام سٺي ۽ گھڻي אندאز ۾ نظر אچي ٿي جيكا گھڻو كري 
هتي . مورאكو، אسپين، پورچوگال کان אچي ٿي: ويجھڑאئي وאرن ملكن جهڑوכ

رאئي وڏא دكان كيت. جا دكان دنيا جي سڀني شين ۽ تحفن سان جھنجھيا پيا آهن
سنڌي هندن جا پڻ آهن،  جي ورهاڱي کان به گھڻو אڳ سنڌ مان وאپار جي خيال 

هو هتي جي אصلي . کان لڎي هتي אچي رهيا هئا ۽ هاڻي هتي جا شهري سڎאئين ٿا
אسپيني ڇوكريون هنن . אسپيني باشندن سان غمي خوشيَء ۾ گڎ وقت گذאرين ٿا

لڳيون آهن ۽ ساڳئي وقت אسان جون کي ڏسي چاهه مان ساڙهي ۽ شلوאر پائڻ 
אيشين ــ خاص كري هندو سنڌي ڇوكريون به مني אسكرٹن ۽ چڍين ۾ نظر אچن 

هتي جا مرد ۽ عورتون حليم طبع، نازכ ۽ خوبصورت آهن، جنهن جو وڏو . ٿيون
  . سبب هتي جي آبهوא آهي

ذرא . هتي سياحن ۽ مسافرن جي عزت ۽ آڌرڀا حد درجي جو كيو وڃي ٿو
َ، هك ننڍڙو ٻيٹ آهي، جنهن جي چؤڌאري سون هزאرن ميلن ۾ پاڻي ئي سوچيو

אتي كو ڌאريون كهي אچي ته هنن الِء به باعث خوشي ) نقشي ۾ ڏسندא(پاڻي آهي 
خاص كري دنيان جا وڏא وאپاري، אمير، אئكٹر، ۽ אئكٹريسون، نوאن  شادي . آهي

َ كٿان كٿان كهي شده جوڙא موكلون ۽ هني مون ملهائڻ يا تفريح ۽ آرאم الِء
هن ٻيٹ جي كمائي .) ۽ كجھه אسان جهڑא غريب سياح ۽ جهازي پڻ(هتي אچن ٿا 

جيكڎهن ٻاهرين کي אچڻ نه ڏنو وڃي ته . ۽ گذرאن ٻاهرאن آيلن جي كري آهي
ٹئكس نه هجڻ . هتي جي سڄي كمائي بند ٿي وڃي، سڄو وאپار وڙو بيهي وڃي

. ي אتان کان سستيون ملن ٿيونكري آمريكا، אنگلنڈ ۽ جپان جون شيون به هت
خوאب کان . هتي جي حسن، سونهن، رونق، صفائي ۽ آزאديَء جو ڇا ذكر كجي

سمجھه ۾ نٿو אچي كهڑي ريت هتي جو . وڌيك هيَء حقيقت خوبصورت آهي
  .نقشو چٹيان جيئن تون صحيح אندאزو لڳائي سگھين
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 ڊگھو سفر אسان جهاز الِء تيل وٺڻ هتي آيا آهيون، جو هاڻ אسان کي تمام
هتي ٻين . كرڻو آهي ۽ گھٹ ۾ گھٹ هزאر ٹن تيل کپي) אٹكل مهيني کن جو(

بندرگاهه ۾ جهازن جي گھڻي رش جي كري . شين سان گڎ تيل به سستو ملي ٿو
אڃا אسان کي אندر אچڻ الِء جاِء نه ملي آهي، سو אسان جهاز کي بندرگاهه کان پري 

آ אندرאن شهر مان ٿي آيو آهيان، . وچ سمنڈ ۾ لنگر كيرאئي بيهاري ڇڎيو آهي
لبنان ۾ عالج . كجھه ڏينهن אڳ منهنجو بلغاريا ۾ حادثو ٿي پيو هو. سو هن ريت

. پر تصديق خاطر אيكسري فوٹو وغيره الِء ويو هوس. كرאئڻ بعد هاڻ ٺيك آهيان
ٿيل آهي ۽ عالج پٺيان ‘ אنشور’جهاز جي عملي جو هر ماڻهو آفيس طرفان 

سو هتي جي آفيس جي אيجنٹ سان النچ ۾ . رچ ڏئي ٿيאنشورنس كمپني خ
אتي وٺي . هتي هك אسپتال فقط جهاز جي ماڻهن الِء آهي. چڑهي شهر ويو هوس

پر אن پنج ماڙ . هلڻ کان אڳ مون سوچيو ته هك عام אسپتال كهڑي هوندي. هليو
אسپتال جو نظام، صفائي ۽ هر ضرورت جي شيِء جي موجودگي ڏسي آ دنگ 

هيترن مريضن هوندي . هك هك كمرو صاف سٿرو ۽ אيئركنڈيشنڈ. رهجي ويس
هتي ته مريضن الِء سكندא  ”: بقول ڊאكٹر جي. به אڃا אڌ کن وڌيك خالي بسترא هئا

  “.آهيون ته كو אچي
ُظاهر آهي ته ههڑي صفائي وאري شهر ۽ پرفضا ماحول ۾ بيماري كٿان 

  .אچي
 صفائيَء تي خرچ كندא אسان אسپتالن ۾ دوאئن کان وڌيك پئسو شهر جي”

  .ڊאكٹر وڌيك ٻڌאيو“ .آهيون، جو گندگي ئي بيماري کي جنم ڏئي ٿي
منهنجو ڊאكٹر به אندلس جو אسپيني . هتي زبان אسپيني ڳالهائي وڃي ٿي

جهازن جي مريضن جون زبانون، سمجھڻ ۽ ترجمو كري هكٻئي کي ٻڌאئڻ . هو
جي هر ڳالهه هك مترجم ڊאكٹر . ڇوكريون مقرر آهن‘אنٹرپريٹر’الِء אسپيني 

كالכ אندر فوٹو אيكسري ۽ گھربل . אسپيني ڇوكري مون کي ٻڌאئيندي رهي
ڊאكٹر . تپاس وٺي رپورٽ ڏنائون ۽ جن دوאئن جي ضرورت هئي سي پڻ ڏنائون

  .۽ אسپتال جي سڄي عملي جي دوستانه تعلقات کان ڏאڍو متاثر ۽ خوش ٿيس
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ي تعريف ٻڌي هيم، شام، مصر ۽ אسپين جي حسن ۽ سونهن بابت ڏאڍ
گورא ۽ ڳاڙها . جيكڎهن אکين سان نه ڏسان ها ته אن کي وڌא ۽ مبالغو سمجھان ها

پر جو حسن ۽ سونهن چئجي سو هنن . ته سڄي يورپ ۽ آمريكا جا ماڻهو آهن
אن جو سبب هتي جي صحتمند آبهوא، ٻن ڏورאنهين قومن . ماڻهن ۾ موجود آهي

هتي جي زبان ۽ . (و אثر چيو وڃي ٿوجي ميالپ ج) عرب ۽ هتي جي אسپيني(
كيترאئي عربي لفظ אسپيني ۾ אستعمال . تهذيب تي پڻ عربن جو كافي אثر آهي

۽ .)  وغيره وغيرهCipher, Azmuth, Zenith, Alkali, Amalgam, Alcoholًمثال . ٿين ٿا
هونَء به אسپيني ماڻهن جو حسن صدين کان مشهور آهي ۽ شامين بعد ٻئي نمبر 

هك هندوَء جي دكان تي אسپيني سيلز گرل خاموش .  ۾ ليکيو وڃي ٿوتي دنيا
ُجيكڎهن چري نه ها ته آ کيس پٿر جي خوبصورت . كنڈ ۾ هك هنڌ بيٺي هئي
  .مورت سمجھي ويٺو هوس

. אسپتال ڏيکاري رهي هئي‘ אئنا’אسپتال ۾ منهنجي مترجم ڇوكري 
 ڦيرאئي بالكنيَء ۾وٺي جي پٺئين در کان) Operation Theatre(آپريشن جي كمري 

  :چوڻ لڳي. كنڈ تي هك ننڍڙي الئبريري . ساڄي پاسي مريضن جا كمرא هئا. آئي
سامهون وאري كمري ۾ هك فرאنسي جهاز جو چيف אنجنيئر ۽ سندس ”
پئرس کان هتي אيندي رستي تي هوئي جهاز جو حادثو ٿي پيو، سڄو . زאل آهن

  “ئرس ڏٺي آهي ــ؟تون پ”: لمحو ترسي پڇڻ لڳي“ .ڦٹجي پيا آهن
אسپتال جي پارכ جي ) Statue(ُپٿر جو بت . سامهون دريَء مان هيٺ نهاريم

. هك حسين عورت مرد جي ڀاكر ۾ ڏيکاريل هئي. وچ ۾ نظر אچي رهيو هو
אئين لڳي رهيو هو ڄڻ هن كٿان پري کان ڊوڙي ڊوڙي אچي پاڻ کي مرد جي 

ي کان ڦوهارو وهي رهيو پاس. ٻانهن ۾ ڇڎيو هجي ۽ אڃا تائين سهكي رهي هجي
مون אئنا جي ڳالهه ٹاري کيس . ُهو، جنهن جي پاڻيَء جي ڌאر ۾ بت ڌوپي رهيو هو

אکين جي אشاري سان بت ڏسڻ الِء چيو، جنهن چپن جي وچ ۾ فقط ڦوهاري جي 
عجيب خاموشي طاري . אئنا به تكڻ لڳي. پاڻيَء جي سنهي ڌאر جي وڇوٹي هئي

 سلسلو وڌڻ لڳو ته كجھه אكيالئي محسوس ٿي وئي ۽ جڎهن خاموشيَء جو هي
  :كري אئنا ڳالهائڻ لڳي
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  “.مون ٻڌو آهي ته پئرس جون عورتون تمام حسين آهين”
دري تمام ننڍي هئي، آ ٿورو پوئتي رڙهي بيٺس ۽ کيس ٻانهن کان 

سندس سون جهڑא سنهري وאر אڏאمي منهنجي . ڇكي אڳيان بيهڻ الِء جڳهه ڏنم
هوא ۾ אها ئي خوشبوِء ۽ سڳنڌ هئي جا حيدرآٻاد جي .  لڳامنهن تي بازوليون کائڻ

درאصل الس پاماس ۽ حيدرآباد ذري گھٹ ساڳي ويكرאئي . (رאت ۾ هوندي آهي
پر الس پاماس جي چؤڌאري .  آبهوא آهيTropical تي آهي ۽ ساڳي  Latitude ڦاכ

.) وپکڑيل سمنڈ هتي جي آبهوא کي ذرא ٿڌو ۽ ٻارهوئي هك جهڑو وڻندڙ بڻائي ٿ
  :سندس ڇڑوڇڑ وאرن کي جائتو كندي چيم

مون كيترא ملك ڏٺا آهن، پر آسمان هيٺان هن ڌرتي تي توهان جي ! אئنا”
توهان אلف ليلى جي خوبصورت . حسن جو مقابلو شايد ئي كو كري سگھي

  “.آکاڻين جون خوبصورت نائكائون آهيو
هنن ۾ خبر ناهي هي مشرقي حسن ۽ حيا . ڏٺم ته אئنا شرمائي رهي هئي

تکي هوא جي باوجود به پگھر جا سنهڑא ڦڑא ماכ جيان سندس نرڙ . كٿان آيو آهي
سچي ”: كجھه سوچي، ٻارن وאنگر پك كرڻ جي אندאز ۾ پڇڻ لڳي. تي تري آيا

ٿي سگھي . مهرباني. هوندو”: ۽ وري پنهنجي ئي سادگيَء تي کلي چوڻ لڳي“ ـــ؟
و אچي نه ته אسان ته אئين ٿو אها حقيقت هجي جيكا ڌאرين کي אسان وٽ ڇكي

  “.سمجھندא آهيون، ڄڻ אسان کي، دنيا ڌאريون سمجھي אلڳ كري ڇڎيو آهي
وאقعي، نقشو ڏسندאئو ته هي אسپيني ٻيٹ الس پاماس كيڎو نه دنيا جي 

אتر . چؤڌאري אٿاهه سمنڈ موجون هڻي رهيو آهي. مقابلي ۾ ننڍو ۽ ڌאر ٿيل آهي
باقي . ائين אئٹالنٹك سمنڈ ڇانئيو پيو آهيڏکڻ ۽ אلهندي طرف ته هزאرين ميلن ت

هتي جي . אڀرندي طرف به سوين ميلن بعد آفريكا جو صحرא رڻ پٹ ئي אچي ٿو
ماڻهن کي ڀال كهڑي ڄاڻ ته جو سكون، جو آرאم، جو حسن هنن کي ميسر آهي 

  .אن الِء سڄي دنيا سكي رهي آهي
 هك .شهر جي هك خوبصورت دكان وאري بازאر مان لنگھي رهيو هوس

نالي هندو جو دكان سمجھي “ אيسردאس سووينيئر شاپ”دكان جي ٻاهرאن  
كنهن .  אگهن جي ريڑهه پيڑهه ڏאڍي ٿي هليBargainingهتي . سنڌي هو. چڑهيس
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شيِء جا ڏهه ڊאلر ٻڌאئيندא پوِء كنهن کي وقت هجي جو گھٹائي ٻن يا אڍאئي ڊאلرن 
ي ۽ پنهنج روپئي ۾ אٹكل هونَء هتي جي سكي جو نالو پسيتو آه. (تائين آڻي

پر ڊאلر، پائونڈ، فرئنك، جرمن مارכ ۽ دنيا جو ٻيو مشهور سكو . אٺ کن ٿيندא
  .)به عام ورتو ۽ ڏنو وڃي ٿو

אگھه تي بحت . هي هي سامان کپي’خبرن چارن بعد אيسردאس کي ٻڌאيم، 
سامان وٺي جهاز تي جڎهن ‘ .كرڻ مناسب نٿو سمجھان، جو وאجبي هجي سو ٻڌאِء

جيكا وאپاري ماڻهوَء ..... يم ته هن وאقعي سڀ سامان مناسب قيمت تي ڏنو هوڀيٹا
پاڻ حيدرآباد ۾ . مان گھڻي אميد نه ٿو رکي سگھجي ۽ אهو אتفاق سمجھڻ کپي

ور . ڏאڍيون حب سان حيدرآباد جون خبرون پڇندو رهيو. ڊومڻ وאهه وٽ رهندو هو
 عمارتن ۽ ماحول جي אتي جي خوبصورت. ور ڏئي هيرآباد جو אحوאل وٺڻ لڳو

هك وאري دل ۾ آيو ته . ُتعريف جا ڍכ ڀرڻ لڳو ۽ آ وאئڑن وאنگر ٻڌندو رهيس
ِپڇيانس ته كاكا توهان كهڑي هيرآباد جي ڳالهه پيا كريو ــ؟ אهو ته كو بهشت  جيكا هيرآباد مون ڏٺي آهي אن ۾ ته رڳو مينهن جا ڇيڻا، ڀڳل . برين هوندو

تيل، ڀڳل عمارتون ۽ אنهن אڳيان كاكوس ۽ ٹركون ۽ אنهن مان وهيل كنو 
جو ۽ سندن ثقافت ۽ ‘ رئيسن’، ‘نوאبن’پر آ چپ رهيس، . كرفتي پئي آهي

  .تهذيب جو کڻي پڑدو رکيم
ننڍي ٹهيَء ۾ . (אيسردאس مون کي ماني کائڻ الِء منٿون كرڻ لڳو
ي אن كري אنهن ک. ُجيتوڻيك אها حب ۽ سك نه رهي آهي، جو ڄاوא نپنا ٻاهر آهن

ور ور ڏيئي אيسر سنڌي .) ُسنڌ بابت ڄاڻ به گھٹ آهي ۽ ڳالهائڻ ۾ پڻ رکائي אٿن
پڇيومانس تو جهڑو وאپاري ماڻهوَء . زبان جي وאڌאري ۽ سالمتي الِء پڇندو رهيو

  :کي زبان بابت فكر ڇوــ؟ چوڻ لڳو
زبان جي ختم ٿي ته אها قوم ڀيلن، . جي زبان زنده آهي ته قوم زنده آهي”

  “.ان ٿيو وڃيباگڑين جي
کيس چيم ته ٻئي دفعي هتي آيس ته توالِء سنڌ مان سنڌي رساال ۽ אخبارون 

مان آيا آهن ۽ ) هندستان(אهي تازא پوني ”پاڻ به رساال ڏيکاريائين، . کڻي אيندس
  “.אسان אهي سنڌي سنڌي رساال شوق سان پڑهندא آهيون
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 ته هو هتي جي ٻڌאيائين. سندس ننڍو ڀائٹيو ٻارهن سالن جو ڀر ۾ ويٺو هو
אڙي ”: אتي ئي پڇيائين. زبان אسپيني پڑهندو آهي پر سنڌي به سمجھي ٿو

  “سمجھين پيو نه ته אسان ڇا پيا ڳالهايون ـــ؟
  كئي‘ ها’هن كنڌ سان 

هانگ كانگ ۾ ته . مون کي سنڌ جا هندو كيترن ئي ملكن ۾ مليا آهن
نڌين جي ع ڌאري هانگ كانگ س1975אيترא آهن جو كنهن جي چوڻ مطابق 

ُپر אيترو چوندس ته وڏن ۾ جيتري سنڌ الِء حب ۽ سك آهي . كالوني ٿي ويندو
وڏא ڏאڍو ٿا ياد كن ۽ پنهنجي وقت جا قصا . ُאوتري ننڍن ۾ رکائي ۽ אجنبيت آهي

پر هيئنر אهي . אسان ته جيئن ئي هوش سنڀاليو ته هندو لڎي چكا هئا. دهرאئين
نڌ ۾ به كو زمانو هوندو، جڎهن ڳالهيون ٻڌي سوچجي ٿو ته אهو زمانو س

عجيب رونق ۽ لطف هوندو ۽ . شكارپور، سکر، الڙكاڻو ۽ حيدرآباد אؤج تي هئا
  .ڀال كو پنهنجي ڌرتي ماتا کي كيئن ٿو وساري سگھي، جنهن هنن کي جنم ڏنو

אسان هتي جيتوڻيك ”: كجھه ڏينهن אڳ سلون مان مسز ديوكي لکي ٿي
ستابا آهيون، پر אن هوندي به سنڌ کي ياد لکا پتي آهيون،  ظاهري طرح سکيا 

אهو ‘ پنهنجو وطن’كندي אکين ۾ ڳوڙها אچيو ٿا وڃن ــ سو ڇو؟ אن جو كارڻ 
אهڑي شيِء آهي جو אسين هن جنم ۾ ته وساري نه سگھندאسين، پر شايد אڳتي به 

، ۽ ‘خلوص’سنڌ אها چيز آهي جتي دنيا جي وڏي ۾ وڏي شيِء . وساري نه سگھون
حياتي رهي ته . هن وقت سنڌ جي ڇا حالت آهي، سا خبر كانه آهي. هئي‘ پريت’

پر ڀڳوאن کي جو منظور آهي אهو ئي . هك دفعو ضرور چكر هڻڻ جو ويچار آهي
توهان ڀائرن ۽ ڀينرن کي آسيس كندאسين ته شل سدאئين پنهنجي وطن کي . ٿيندو

  “.........آباد رکو ۽ توهين به אن سان گڎ سکي ۽ آباد رهو
پاڻ جيتوڻيك .  ۾ شيال کي سنڌ جي ڳالهين ٻڌڻ جو ڏאڍو شوق هوبيروت

ڄائي نپني بيروت ۾ پر ما پي کان سنڌ جون ڳالهيون ٻڌي אيڎو بيچين هئي جو 
چوندي هئي ته هك دفعو آ سنڌ ضرور אيندس ۽ پنهنجي אصلي ديس جي پوتر 

  .مٹيَء کي چمندس
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 سمنڈ جي كناري تي بيروت ۾. آ אها شام كڎهن به وساري نه سگھندس
جيئن پاڻ وٽ كرאچيَء . تمام خوبصورت جڳهه آهي) Pegion Rock(‘ پيجن رאכ’

. אتي אسان سڀ پكنك الِء ويا هئاسين. ۾ هاكس بي يا پئرאڊאئيز پوאئنٹ آهي
شيال، . ٻيا سڀ پاڻيَء ۾ تري رهيا هئا. كجھه عرب ڇوكرא ۽ ڇوكريون به هيون

يَء جا ننڍڙא گھر ٺاهي رهيا هئاسين ۽ خبرون به سندس ٻه ڀائر ۽ آ كناري تي ريت
پاڻ مائٹن کان سنڌ بابت ٻڌل ڳالهيون ورجائي مون کان پڇي . كري رهيا هئاسين

پاڻ . لفظ لفظ ۾ سنڌ الِء عقيدت هيس ــ شاهه کي ته هي ڄڻ پوڄين ٿا. رهي هئي
  .ُچيومانس ته كو سر سان رאڳ ٻڌאِء. شاهه جا كيترאئي شعر ٻڌאيائين

معصوم ٻار جيان، شيال منهنجا هٿ جھلي “ .انِء ــ پر هكڑو وچن كرٻڌאي”
  .پڇيومانس“ ُچئه كهڑو ــ؟”. وعدو وٺڻ لڳي

אن ڌرتي ماتا کي پيار . سنڌ جي אن پاכ خاכ کي منهنجا پيار ڏجانِء”
  “.ڏجانِء جنهن جي مان ڌي آهيان

ُسر سندس . ُאن بعد شيال شاهه جو سر رאڻو شروع كيو ته دنگ كري ڇڎيو
ٿي سگھي ٿو ته אن ۾ كجھه אن وقت جي فضا ۽ . ۾ عجيب كشش ۽ ميٺاج هو

هوَء ريتيَء تي پلٿي ڀڃي، . ماحول جو به دخل هجي جنهن مدهوش كري ڇڎيو هو
  .ڀڄن جي אندאز ۾، אکين جي אڳيان هٿ ٻڌي، אکيون بند كري ڳائيندي رهي

  

”، ن  ڏ ن     راڻئ  راڄ ۾، 

ون ۾ ،ڏ ڏو ئ و ي    ،  

ري وئ ،   رات  ئ   !ئڻ راڻ  

ن ا اوڏا اڏائ ئڙ   .........ئ  

ئ ي، ڏور و ڏ    “.ُ راڻ  ر 
پاڻيَء جون لهرون رکي رکي سمنڈ کان ڌאر ٿي אسان کي ڇهي وري وאپس   

. ۾ عجيب كيفيت طاري هئيفضا . אونهي سمنڈ جي گود ۾ جذب ٿي ٿي ويون
. سامهون پاڻيَء ۾عرب ڇوكرא ۽ ڇوكريون کينهونَء سان رאند کيڎي رهيا هئا

 هوٹل نظر אچي Casino De Lebuanجي كناري تي אڏيل ‘ بحيره روم’پري کان 
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پر آ خيالي طرح جاگرאفيَء جون مڑئي حدون لتاڙي، پنهنجي وطن، . رهي هئي
ئي ۽ ٻاگھي جي وطن، سنڌ ۾ پهچي چكو هوشو ۽ درياَء خان جي وطن، مار

خبر . مون کي كوبه אحساس نه رهيو ته شيال كنهن وقت ڳائي بس كيو. هوس
خبر ناهي . ناهي كنهن وقت ريتيَء جي ننڍڙن گھرن کي كهڑي لهر ڊאهي وئي

مون شيال ڏي ڏٺو ته هوِء אکين . ڇو، منهنجي دل روئڻ الِء אڇلون کائي رهي هئي
  . هئيتي هٿ رکي روئي رهي

رאت سوچيم پئي ته کانئس خط لکي پڇان ته شيال אن ڏينهن تون ڇو 
ڏאڍي دل ٿي ! ُرنينَء ــ؟ كنهن الِء هئا אهي ڳوڙها؟ ــ ڇا ديس الِء؟ ڇا ڌرتيَء الِء ــ؟
جيكڎهن هن . چاهي ته پڇانس پر ڌرتيَء جي ڌي کان پڇڻ جي همت نه ٿي ٿئيم

حقيقت جي بردאشت كرڻ جي هن دنيا سچ لکيو ته אيترو وڏو سچ، אيڎي وڏي تلخ 
  !۾ كنهن کي طاقت آهي

  كنهن کي طاقت آهي؟
وڌيك אحوאل آفريكا جي كنهن بندرگاهه مان . אدא، خط ڊگھو ٿي چكو آهي

  .لکندوسانِء
  

  چڱو هاڻ، א توآهر
  ـــ تنهنجو
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ئ ئ   بئ
 

كالهه אسان ويهن ڏينهن ۽ رאتين جي لڳاتار مسافري کان پوِء سڄي 
. کان هتي ممباسا پهتا آهيون) سينيگال(كا کنڈ جو ڦيرو پورو كري، ڊكار آفري

ٻئي دفعي وري وڃڻ . ڊكار ۾ وאندكائي نه ملي سو אتان خط نه لکي سگھيوسانِء
  .ٿيو ته ضرور لکندس

ممباسا كينيا ملك جو وאحد بندرگاهه آهي جنهن کي قديم زماني کان אهم 
ند هجڻ كري گھڻو كري سڀ جهاز، אڄكلهه سئيز كئنال ب. حيثيت حاصل آهي

אسان پڻ هتان . يورپ يا آمريكا ڏي ويندي، هتي ضرور ساهي پٹڻ الِء ترسن ٿا
ڊكار کان . جهاز الِء تيل ۽ אڳتي جي مسافريَء الِء کاڌو پيتو وٺي رهيا آهيون

عيدאالضحى سمنڈ تي . وٺي هيستائين سمنڈ تمام ماٺو مليو ۽ سفر سٺو گذريو
خط אستوא وٽ .  ئي ڏينهن خط אستوא پڻ لتاڙي رهيا هئاسينאن. ئي ملهائيسين

خط אستوא جيئن ئي ٹپي . ڏאڍي گرمي ٿئي ٿي جو سج جا كرڻا بلكل سڌא پون ٿا
ڏکڻ אڌ گول ۾ آياسين ته سردي شروع ٿيڻ لڳي ۽ وڌندي رهي، جيتوڻيك دنيا 

ٿي אڄكلهه אونهارو شروع ) جنهن ۾ پاكستان به אچي وڃي ٿو(جي אتر אڌ گول ۾ 
پر دنيا جي هيٺين אڌ، ڏکڻ אڌگول ۾ جنهن ۾ آسٹريليا، نيوزيلينڈ ۽ . رهيو آهي

ڏکڻ آمريكا אچي وڃي ٿو، سيارو ٿئي، ۽ אسان وٽ جڎهن سيارو ٿئي ته هنن وٽ 
وٽ پهتاسين ته سردي وڌي وئي ۽ ‘ كيپ آف گڈ هوپ’جيئن ئي هيٺ . אونهارو

ه ذري گھٹ خط אستوא تي ممباسا ت. وري مٿي خط אستوא طرف אيندي گھٹبي وئي
خط אستوא جي ملكن ۾ אونهاري توڙي سياري . آهي سو هتي گرمي ٿي رهي

אنبن جي شوقينن  الِء مزو آهي جو ممباسا ۾ سال جو . (ساڳي گرم موسم رهي
بلك مالئشيا، אنڈونيشيا جهڑن خط אستوאئي ملكن ۾ אنبن . ڳپل حصو אنب ٿين

پر אن جو אهو مطلب به نه آهي ته كو . ۽ چكن جهڑא ميوא سال ۾ ٻه دفعا به ٿين
  .)هتي سنڌڙي، بيگن پلي، لنگڑي ۽ سوאن ريكا جهڑא אنب ٿين ٿا

كالهه پورن ويهن ڏينهن بعد زمين تي پير رکندي ڏאڍي خوشي ٿي نه ته 
زمين ڏسڻ الِء پيا . صبح توڙي شام چؤطرف رڳو سمنڈ ئي سمنڈ لڳو پيو هو
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 ٻه ڏينهن ڏکڻ آفريكا جو كنارو فقط كيپ آف گڈ هوپ وٽ. سكندא هئاسين
وٺي هليا هئاسين ۽ آفريكا جو سرسبز كنارو، گھاٹا ٻيال، ڊربن، كيپ ٹائون ۽ 

، جي سائوٿ آفريكا ۾ آهن ۽ .پورٽ אيلزبيٿ جهڑא وڏא شهر صاف نظر אيندא رهيا
آفريكا کنڈ ۾ ٻيون به אنگريزن جون كيتريون ئي . אنگريزن جي قبضي ۾ آهن

ع ۾ کيس آزאدي 1963نيا پڻ אنگريزن جي قبضي ۾ هو، كي. كالونيون هيون
ملي ۽ هاڻ پاكستان، هندستان، سلون آسٹريليا وאنگر كامن ويلٿ جو ميمبر 

  .آهي
‘ نئروبي’كينيا جي ستر سيكڑو آدمشماري مسلمان آهي ۽ گاديَء جو هنڌ 

جنهن جي ملك جي آزאدي الِء جدوجهد . ملك جو صدر آهي‘ جوموكينياتا’. آهي
ُكشي قابل ذكر آهي ۽ هتي جا ماڻهن، ڌرتي جي آزאدي الِء پنهنجو رت ۽ ۽ جفا

. پنهنجو ملك אٿن. هاڻ هي آزאد آهن. ُست ڏئي وڏين قربانين جو مظاهرو كيو
منهنجي هتي جي آفريكي . ڌאرين جي غالمي ۽ حكومت کان نجات حاصل אٿن

 هيَء אسپتال خبر אٿئي”هك وڏي אسپتال אڳيان كار بيهاري ٻڌאيو؛ ‘ אحمد’دوست 
אسان مان كو شيدي رڳو هتان لنگھندو به . پهرين فقط אنگريزن الِء هوندي هئي

پر هاڻ אن ۾ هركو אچي سگھي ٿو ۽ . هو ته אن کي گولي سان אڏאئي ڇڎيندא هئا
  “.فقط אنگريزن جو نه پر سڄي אنسانيت جو عالج ٿئي ٿو

. بهرو ورتو هوאحمد ٻڌאيو ته سندس وאلدين آزאدي جي هلچل ۾ تمام گھڻو 
زمينون کسيون ويون، ڇو . אسان کي تكليفون ڏيڻ خاطر گھرن مان كڍيو ويو”

جو אسان אنگريزن جي خالف قدم کنيو ۽ هنن جي غالمي قبول كرڻ کان אنكار 
رאت جو ٹي . אسان هك جھوپڑي ٺاهي شهر جي ٻاهرאن אچي پناهه ورتي. كيو هو

آ ۽ بابو .  کي باهه ڏياريکن ٿيا هوندא ته אنگريزن אسان جي جھوپڑيَء
منهنجي ما مدد پهچڻ کان אڳ سڑي خاכ ٿي . خوشقسمتيَء سان بچي وياسين

پر אسان خوش آهيون، אسان کي ڌرتي ته ”. אحمد جي אکين ۾ ڳوڙها تري آيا“ .وئي
مون کي پك آهي ته منهنجي ما جو روح سي . ڌرتي به אسان جي ماتا آهي. ملي

אهو ئي چاهيو ٿي ته אسان جي ڌرتيَء تي אسان جو ئي هن به . ٿي چكو هوندو 
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هاڻ آزאد . אسان کي אسان جي قربانين جو אجورو ملي چكو آهي. قبضو هجي
  “.אسان جا خيال، אسان جون سوچون سڀ آزאد آهن. آهيون

אن وقت منهنجي دماغ ۾ جوموكينياتا جي آزאديَء جي ڏينهن تي كيل 
جن مان سندس فرאخدليَء ۽ بردباريَء جو تقرير جا كجھه جمال تري رهيا هئا، 

آ אنهن مڑني کي معاف كريان ٿو جن אسان ”אندאزو هرهك لڳائي سگھيو ٿي، 
جيتوڻيك هنن چاهيو . سان جٺيون كيون، אسان کي غالميَء جي زنجيرن ۾ ٻڌو

جيكي אسان تي ظلم ۽ ستم . ٿي يا نه، پر كينيا کي آزאد ٿيڻو هو سو ٿي رهيو
אسان فقط אهو چاهيون ٿا . لو אسان كنهن کان به وٺڻ نه ٿا چاهيونٿيا אنهن جو بد

ُته אهي جيكي אسان جو هيستائين رت چوسيندא رهيا سي پڻ هٿ هٿ ۾ ڏئي 
جيكي هن مهم . سڄي ملك، قوم ۽ אنسان ذאت جي ترقيَء الِء ڀاڱي ڀائيوאر ٿين

پر . ن۾ شامل ٿي אسان جي مدد كندא، אسان جا دوست آهن، אسان جا ڀائر آه
جيكي سمجھن ٿا ته خدא هنن کي ميم صاحب ۽ الٽ صاحب سڎجڻ الِء אتاهون ۽ 

جيكڎهن هو אسان جي . نرאلو پيدא كيو آهي سي پنهنجي ملكن ڏي هليا وڃن
“ .آڏو אيندא ۽ رنڈكون پئدא كندא ته אسان هنن کي پيرن هيٺ چچڑي ڇڎيندאسين

كينيا جي صدر كينياتا אحمد مون کي ممباسا شهر جو אهو ميدאن ڏيکاريو جتي 
  .آزאدي جي موقعي تي אها تقرير كئي هئي

ستر ساله جوموكينياتا جو تعلق كينيا جي مشهور قبيلي كيكويو سان 
جي بانيَء جي حيثيت سان ‘ مائو مائو’پاڻ كنهن زماني ۾ خونريز تحريك . آهي

  .نون سالن الِء אنگريزن جي جيل ۾ رهيو
ممباسا، نئروبي ۽ كينيا . يدي آهنهتي جا رهاكو گھڻي قدر هتي جا ش

جي ٻين وڏن شهرن ۾ هتي جي אصلي رهاكن کان عالوه كيترאئي عرب ۽ 
جن ۾ كيترא אنگريزن جي حكومت ۾ . هندستان، پاكستان جا پڻ رهن ٿا

ملك جي .  مزدوري ۽ وאپار وڙي الِء آيا هئا ۽ پوِء هتي ئي رهڻ אختيار كيائون
كرאچي جي אيلفي وאنگر . وجن جو  آهيتجارت ۽ وאپار تي قبضو هندن ۽ ک

ممباسا ۾ كلنڈي روڊ آهي جنهن تي نوي سيكڑو دكان کوجن ۽ هندن جا آهن، 
سنڌ جنرل ’هك دكان جو ته نالو ئي . جي אصل بمبئي،كڇ ۽ سنڌ کان آيل هئا
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هتي جي سڀ  کان خاص شيِء ۽ سوکڑي، كاٺ ۽ عاج مان ٺهيل . ‘אسٹور آهي
אن کان عالوه ٻاهرين ملكن جون شيون ۽ .  آهيهٿ جا رאنديكا ۽ ٻيو سامان

ٻيال جام آهن جن ۾ אكثر هر قسم جا . کاڌي پيتي جو سامان پڻ چڱو سستو آهي
ُجانورن جي کلن ۽ پکين جي کنڀن مان ٺهيل مختلف سامان پڻ هتي . جانور آهن

كلنڈي روڊ جي پوڇڑ تي هاٿي جي ڏندن جهڑא ٻه وڏא دروאزא آهن، . سستو ملي ٿو
کان مشرقي آفريكا ۾ وڃڻ الِء رستو شروع ٿئي ٿو ۽ אن مشهور دروאزي جتان 
  . سڎجي ٿوGiant-Tusksکي 

אسان جي ملك ۾ جي شيدي آهن אنهن کان به وڌيك تکو كارو رنگ هتي 
چپ ۽ نك ٿلهو، وאر گھنڈيدאر جهڑא ماكوڙא مٿي تي چنبڑيا . جي باشندن جو آهي

کي ننڍא گھنڈيدאر وאر هيكاندא عجيب عورتن . پيا هجن يا قرאقلي ٹوپيَء جا بج
אن كري هتي جون شهري ۽ ماڊرن شيدياڻيون وאر لكائڻ الِء مختلف . لڳن ٿا

پڑدو كو . رنگن ۽ قسمن جا رومال خوبصورت אندאز ۾ مٿي کي ٻڌن ٿيون آهن
. خاص ناهي، بلك نه برאبر آهي جو مون کي ته كابه عورت پڑدي ۾ نظر نه آئي

۽ אهڑא ماڻهو .  آهن جي אڃا אوگھڑ ڍكڻ بنا ڦرندא رهن ٿاكيترאئي آفريكي قبيال
. هر قبيلي جي نرאلي ڊريس آهي. شهر کان ٻاهر ۽ جھنگلن ۾ هر هنڌ نظر אيندא

كنن جي . سڄو منهن ۽ بدن وزني لوهي ۽ بدزيب ڳهن سان ڀريو پيو هوندو
אهڑي قسم جي ماڻهن جا فوٹو ۽ . پاپڑين ۾ هك هك ٹنگ ذري گھٹ پائليَء جيڎو

كارڊ ماركيٹ ۾ عام ملن ٿا جي سياحن جي خاص خريدאري آهن ــ خاص كري 
  .אئنٿرאپاالجي، אئناٹامي ۽ אروٹزم جي شوقينن الِء

هندستاني ۽ . شهر ۾ عورتون אكثر مني אسكرٽ يا پورو جبو پائين
پاكستاني عورتون ساڙهي، گجرאتي אسٹائيل جي مئكسي ۽ شلوאر قميص 

ي ڏسي كن آفريكي ڇوكرين به אهو فئشن هندستاني فلمن ۾، ڏس. אوڍين
بيروت ۾ پڻ كيترن عرب ۽ فرينچ عورتن کي ساڙهيَء ۾ . (אختيار كيو آهي

جيستائين سونهن ۽ سوڀيا جو سوאل آهي سا مونکي ته نظر نه آئي، ٿي .) ڏٺم
سگھي ٿو خيال پنهنجو پنهنجو، پسند پنهنجي پنهنجي هجي يا آ صحيح אندאزو 

  .اننه لڳائي سگھيو آهي
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َאڃ کان ڄڀ ٻاهر . جيكب آباد جهڑي گرمي هئي. منجهند جا ٻه کن وڳا هئا َ
منهنجو ميزبان אحمد به مون سان گڎ صبح کان وٺي هلڻ كري . لڑكي رهي هئي
אسان ٻئي سندس كار ۾ پنكيون کائيندא جهاز ڏي אچي رهيا . ٿكجي پيو هو

سامهون ته كوبه نهار كيم ته . אوچتو אحمد کڻي كار کي بريك هنئي. هئاسين
ِڍڳو يا ڌنار نه هو אلبت ڀر وאري فٹ پاٿ تان هك ڦٹل مشين جهڑي، אسكرٽ ۾  كڻكون پچائڻ وאري אس ۾ سندس كارو رنگ . هك ڇوكري وڃي رهي هئي

کاٻي هٿ ۾ . ُڄڻ منهن تي ٻك تيل جو هنيو هجيس. وڌيك چلكي رهيو هو
 پکيَء جهڑيون بارش کان بچڻ الِء بند ٿيل ڇٹي، كاري گپ مان نكتل ٻگھه

אحمد سڎ كيس ۽ پوِء مون . سنهين ۽ كارين ٹنگن سان تکو تکو وڃي رهي هئي
کي ٻه منٹ كار ۾ אنتظار كرڻ الِء چئي، رستو ٹپي وڃي אن شيدياڻيَء سان 

  .مليو
אسان جو . ٻن جا پنج  منٹ ٿي ويا، ڏهه منٹ پوِء پنڌرهن منٹ به گذري ويا

آخر منهنجي صبر جوאب . غول رهيوَدوست نٹهڻ אس ۾ هن سان ڳالهين ۾ مش
ٻاهر نكري ٻه منٹ ترسيس ته אس بدن . ُكار ۾ אندر رگھه ۾ ساهه ٿي نكتو. ڏنو

رאت جو אحمد وٽ ماني . وري אندر كار ۾ אچي ويٺس. ۾ سئن وאنگر چڀڻ لڳي
. هئي، پك سمجھيم ته אحمد نوكرياڻي کي ماني ٹكي الِء سمجهائي رهيو هوندو

 ٻڌڻ بدرאن نخرא كري رهي هئي ۽ هر هر پنهنجو אسكرٽ ۽ پر لڳو ته هوَء ڳالهه
  .رومال صحيح كندي رهي

مون زور سان سڎ كري אحمد کي وאچ ڏي אشارو كيو ته دير پئي “ אحمد”
مون كجھه منهن ٺاهي بيزאريَء جو אظهار . آخر مس مس אڌ كالכ بعد آيو. ٿئي
ي منهنجي زندگي ۽ پليز אلطاف معاف كجانِء، كجھه ڳالهه אهڑي هئ. يار”. كيو

  . אحمد ٿڌو ساهه کڻي ڳالهه كئي“ .موت جو سوאل هو
  .وאئڑو ٿي پڇيومانس“ ڇو خير ته آهي؟”
  “؟..هوَء ڇوكري خبر אٿئي كير هئي”

آ چوڻ وאرو هوس ته ڇوكري ته نه هئي پر . وري אن شيدياڻيَء جو ذكر
كار جي پر منهنجي چوڻ کان אڳ ئي אحمد ٻئي هٿ . بوٽ پالش جو אشتهار هو
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 Hi”: אسٹيرنگ مان كڍي سيني تي هڻي آمريكي لهجي ۾ אنگريزي ۾ چيو
Budy! She is my Gal .אڙي، אها אٿئي منهنجي محبوبا ۽ منهنجي مستقبل جي زאل .

هينئر ٻڌאئي رهي هئي ته سندس مائٹ אسان جي شاديَء ۾ رאضي . دعا سو كجانِء
  “.اهو سندس سنڱ كنهن ٻئي سان ڳنڍڻ چاهين ٿ. نه آهن

ڏאڍو خوش ٿيس ته چڱو جو אحمد جي پڇڻ تي كو אونڌو אبتو رمارכ نه 
سندس سدא مسكرאئيندڙ چهري تي אدאسي ڏسي . ڏنم نه ته אحمد دل ۾ كري ها

אها وئي به هلي ته ٻيون . توتي لئه پئي رکئي. الال پروאهه نه كر”کيس آٿت ڏنم، 
  “.אن کان به سهڻيون کوڙ

אهڑي . ليج جا ڇوكرא كلثوم تي مرن ٿاسڄي كا. نه يار אئين نه چئه”
  .אحمد جذباتي ٿي چيو“ .ڇوكري مون کي سڄي آفريكا ۾ نه ملندي

پر אهو ضرور . سو אدא אسان كنهن جي سونهن پرکڻ ۾ ڏאڍא كمزور آهيون
چوندس ته هتي جا ماڻهو كارא سو آهن پر אٿئي ڏאڍא دل وאرא ۽ تون ئي ٻڌאِء ته دل 

  .هڑي كم جوُکان سوאِء گورو چٹو رنگ ك
هتي سک ۽ هندو ڇوكريون شلوאر قميص ۽ ساڙهيَء ۾ ۽ بوري ۽ 
کوجياڻيون غرאرن، لينگن يا אسكرٹن ۾ آفيسن ۾ كم كندي، دوكانن تي 

אنهن الِء אهو چوڻ . شيون وكڻندي يا جماعتخاني ڏي ويندي نظر אچن ٿيون
هو . رختمناسب رهندو ته אنڌن ۾ كاڻو رאجا يا جتي وڻ ناهي אتي كانڈيرو به د

  .آفريكي كارين ڇوكرين אڳيان ڏאڍو برتريَء جو אظهار كن ٿيون
نيو كئسٹل هوٹل ۾ شام جو چانهه پي رهيا هئاسين ته سامهون وאري 

شكل مان ئي سڃاتم ته گجرאتي . ٹيبل تي هك عورت، مرد ۽ ننڍو ٻار אچي ويٺا
تان جا آهن پڇڻ تي ٻڌאيائون ته هو کوجا آهن ۽ אصل ته هندس. بوري يا کوجا آهن

پر هاڻ آفريكا جا سڎאئين ٿا جو کين آفريكا ۾ رهي به سوא سؤ سال کن ٿي ويا 
אن بعد سندن ما پي هتي كينيا . سندن ڏאڏא هندستان کان لڎي زنجبار آيا. آهن
ِننڍي ٻار الِء پڇيومان ته هيِء كهڑي زبان ٿي ڳالهائي ته ٻڌאيائون ته אسكول .  آيا ٿي پڑهي، پر گھر ۾ אسان ‘ سوאحلي’فريكي زبان ۾ אنگريزي ۽ هتي جي آ

بازאر مان . آغاخاني گجرאتي، كڇي ۽ سنڌي جي گاڏڙ ساڏڙ ڳالهائيندא آهيون
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خريدאري كندي مون هر دكاندאر سان سنڌيَء ۾ ئي ڳالهايو جو هو يا ته هندو 
كيترא ڏينهن ٿي ويا هئا سو پنهنجي ٻولي ڳالهائيندي مزو . سنڌي هو يا کوجو

  .وپئي آي
بازאر جي كنڈ تي كرאچي جي محبوب كالٿ ماركيٹ جيڎي کاڌي 

אهڑي . پيتي جي شين جي سپرماركيٹ آهي جا هك آغاخاني کوجي جي آهي
قسم جون هك وڏي دكان جي روپ ۾ ماركيٹون جتي كٿي آهن، جتان هر 

. يورپ جي ملكن ۾ ته سپر ماركيٹون عام آهن. شيِء سستي ۽ تازي ملي ٿي
يٹ ۾ به مختلف کاڌي پيتي جي شين جا אلڳ אلڳ هتي جي سپر مارك

ڊپارٹمينٹ آهن ۽ پئسي جي حساب كتاب الِء هر ڊپارٹمنٹ جي كنڈ تي ڌאر ڌאر 
هر شيِء پاكيٹن ۽ لفافن ۾ بند، مٿان مقرر قيمت لکيل نظر . ماڻهو ويٺل آهي

אيندي جيئن جا شيِء کپي سا کڻي سگھجي ۽ אوترא پئسا كائونٹر تي ڏئي رسيد 
ٻيو ته سڀ سامان نظر آيو . ۽ مسالو وٺڻو هو) ڦوٹا(مون کي کاڄا، אالئچي . وٺجي

ڦوٹن الِء אنگريزي لفظ نه پئي سجھيم سو سنڌيَء ۾ ئي پڇيومانس . پر ڦوٹا نه هئا
  .ته אالئچي آهي توهان وٽ

  
  پاڻ ٺهه پهه ورאڻيائين، “ نه کپي وئي آهي،”
  “.چئن ڏينهن بعد ڳنهڻ אچجانِء”
  

ڏينهن جو . ون به بيروت وאنگر خوبصورت ۽ جوאن آهنممباسا جون رאتي
رאت ڏאڍي ٺرندي آهي .  سخت گرميَء كري شهر ۾ אهو چهچٹو ۽ رونق نٿي رهي

پر يار حيدرآباد جي . ۽ ٿڌي ٿڌي هوא جڎهن لڳندي آهي ته حيدرآباد ياد אيندي آهي
حيدرآباد جي رאتين جي هوא ۾ جا وڻندڙ ٿڌאڻ، . رאتين جو كير مقابلو كري

אها قدرتي نعمت شايد حيدرآباد . ميٺاج ۽ نشو آهي، אهو كٿي جي به هوא ۾ ناهي
جن حيدرآباد، ڄامشوري ۽ پيٹارو جي رאتين ۾ ننڈون كيون تن کي . الِء ئي آهي

  .هي אيئركنڈيشنڈ كمرא به مزو نه ڏيندא، يقين كر
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كهڑيون لکي . چڱو אدא، هاڻ אجازت، ممباسا جون ڳالهيون ته کوڙ آهن
. ممباسا ۾ ته هر هر پيو אچبو جيسين عرب سئيز كئنال کولين. ن لکجنكهڑيو

  .سو وڌيك ٻئي دفعا
  

  نيك تمنائن سان 
  

  تنهنجو
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  )رب (دبئ ـــ 
  

سڀ کان אول جنهن شيِء هتي אسان جو ڌيان ڇكايو آهي سو هتي پڑدي 
جهڑو ئي دبئي بندرگاهه کان ٻاهر . خاطر منهن کي ڍكڻ جو عجيب فئشن آهي

م رکيوسين ته ٻن عورتن کي سوאِء منهن جي، كاري برقعي ۾ ڍكيل قد
جنهن . منهن لكائڻ خاطر نك جي مٿان چهنب وאنگر چمڑو چڑهيل هو. ڏٺوسين

هك نك אڳيئي . چمڑي ڳلن تان ڦري، سوאِء אکين جي، سڄي منهن کي ڍكيو ٿي
ٻاهر نكتل אن مٿان كاري رنگ جي چمڑي جي ڦاכ چڑهيل، پاسي کان منهن 

هي منهن لكائڻ جو هتي نئون אندאز ڏسي ڏאڍو تعجب .  ۾ هيبتناכ ٿو אچيڏسڻ
جهاز جا آفيسر جيكي مون سان گڎ هئا، אنهن کان אن بابت پڇيو پر هنن . لڳو

אڳتي وڌياسين ته بس . کي به خبر نه هئي جو אنهن جو به هتي پهريون دفعو هو
كرאنين شكل ۽ كپڑن ۾ م. مان كيتريون ئي عورتون لهي رهيون هيون

سڀني جي منهن تي كاري چمڑي يا كاري كلف لڳل كپڑي جا کوپا . جهڑيون
  .چمڑو به گندو ۽ گرميَء كري پگھر سان ڀريل. چڑهيل هئا

. هتي جا ماڻهو لبنان، شام، مصر ۽ ٻين عرب ملكن جهڑא سهڻا نه آهن
سو . אسان پاكستانين کان به وڌيك سانوال ۽ كيترא ته آفريكن جهڑא كارא آهن

ري منهن تي كارو چمڑو يا كپڑي جو کوپو چڑهيل هر ڌאرئين الِء باعث كا
چنڈ . هك دوست ته چيو، يار هيَء ته جي مخلوق ته نه سڎبي. تعجب ثابت ٿئي ٿو

يا كنهن ٻئي جهان تان آيل ٿي ڏسجي، جنهن جا فوٹا ٻارن جي كارٹون كتابن 
ن پڑدي کي روאج هك چيو ته شايد عورت کي بدزيب بنائڻ خاطر ه. ۾ هوندא آهن

هتي جا אصل رهاكو عرب אن قسم جو سخت پڑدو كن باقي . ۾ آندو ويو آهي
شهر ۾ كيتريون ئي پاكستاني، هندستاني ۽ سلوني . ڌאريان پڑدو نه كن

אيرאني ۽ لبناني عورتون پڻ . عورتون ساڙهي ۽ شلوאر قميص ۾ نظر אچن ٿيون
  .پنهنجي مخصوص لباس ۾ نظر אچن ٿيون

اال ماال شيخ رياست، عربن کان وڌيك ڀروאرن ملكن ــ هي تيل سان م
אڄ کان چند سال אڳ . אيرאن، پاكستان، هندستان وغيره جي ماڻهن سان ڀريل آهي
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جتي جتي مٺي پاڻيَء جا چشما هئا אتي . هن وאرياسي ملك ۾ كابه زندگي نه هئي
 ٻين אوچتو هن عالئقي مان پڻ. جھڳٹن ۾ هتي جا بدو عرب مال سميت رهندא هئا

برٹش حكومت پنهنجي . ڀروאرن ملكن جيان تيل نكرڻ جا آثار نظر אچڻ لڳا
ڀروאرن ملكن مان مزوري . نگهبانيَء هيٺ تيل كڍאئڻ جو كم شروع كيو

كم شروع ٿي ويو ۽ ڏسندي ئي ڏسندي هي ملك دولت . خاطر ماڻهو گھرאيا ويا
  .سان ماالمال ٿي ويو

يشه الِء رهڻ لڳا ۽ وאپار ڀر وאرن ملكن کان ماڻهو هتي كم خاطر هم
ڏسندي ئي ڏسندي بازאرون، ماركيٹون ۽ هك کان هك אعلى . شروع كيائون

قسم جا دكان تيار ٿي ويا آهن، جي گھڻو كري هندستانين ۽ پاكستانين جا 
هتي عام طرح אڙدو ڳالهائي وڃي ٿي ۽ אصلي باشندא به گاڏڙ ساڏڙ אڙدو . آهن

אيتريقدر جو هتي جي سكي .  کاڌو هليهوٹلن ۾ پاكستاني طرز جو. ڳالهائين
هك ننڍي ٻيڑيَء ۾ . ريال کي به عام طرح روپيو سڎين ۽ ريجي کي آنا، پئسا

تنهن تي “ .אٺ آنا”پئسن جو پڇيوسين ته چوڻ لڳو . پهتاسين‘ ديرא’کان ‘ دبئيَء’
مون سمجھيو هي . ته كنڌ ڌوڻي ها كيائين“ نصف ريال”: پك الِء پڇيومانس ته

ني آهي ۽ אسان کي به پاكستاني سمجھي ريالن بدرאن אسان جي شايد پاكستا
پر پوِء معلوم ٿيو ته هتي ريال کي سڀ روپيو . ملك جي سكي ۾ ٿو ٻڌאئي

پاكستاني ٹي ”ًدكانن جا ناال به אهي ئي جي אسان وٽ عام آهن، مثال . سڎين
ورلي كو دكان هتي جي رهاكو . ، وغيره“بمبئي هيئركٹنگ سيلون”، “.هائوس

رب جو هوندو سو به ننڍو، نه ته سڀ دكان پاكستانين، هندستانين ۽ אيرאنين جا ع
  .آهن

هتي هك گجرאتي دكاندאر سان خبرچار كندي پڇيم ته هتي جا عرب ڇو 
هي سڄو بيابان ۽ . هنن کي אچي ئي ڇاٿو”: نٿا وאپار وڙي ۾ حصو وٺن؟ چيائين

 پيئڻ، پهرڻ ۽ هلڻ چلڻ هنن کي کائڻ. پوِء אسان ئي אچي دكان كڍيا. رڻ پٹ هو
سڄي دبئي ۾ عرب مشكل . سڀ كجھه אسان אچي سيکارين. جي به تميز نه هئي

نوكري ۾ به אكثريت . سان پنج سؤ کن ٿيندא، نه ته ٻيا אسان سڀ ٻاهريان آهيون
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אسان ٻاهرين جي آهي پر هاڻ جيئن جيئن هتي جا ماڻهو سڌرندא ۽ هوشيار ٿيندא 
  “. كوشش كندא رهن ٿاوڃن ته אسان کي ٻاهر كڍڻ جي

هتي جي عربي زبان به אهڑي نج ۽ صاف ناهي جا سعودي عرب، مصر ۽ 
אها عربي درאصل ڏאڍي مٺي ۽ نرم آهي پر هتي جي . لبنان ۾ ڳالهائي وڃي ٿي

  .عجيب گاڏڙ ساڏڙ ۽ کهري ٹون جي آهي
ٻاهرאن .  بندرگاھ آهي سو هر ٻاهرين شيِء سستي ملي ٿيCustom-Freeدبئي 

. تمام معمولي دكان هوندو، אندر قيمتي شين سان ٹٻاٹٻ ڀريو پيو هوندوڏسبو ته 
دنيا جي هر ملك جي شيِء جهڑوכ وאچون، ريڈيا، ٹرאنسسٹر، ٹيپ ركارڊر، 

هتي جنهن شيِء جي سخت کوٽ آهي . كپڑא توهان کي تمام سستي אگھه تي ملندא
پاڻيَء جي . و אچيجتي ٿا غريب پاڻيَء الِء کوھ کوٹين ته تيل نكري. سو آهي پاڻي

אن كري کاڌي پيتي جون شيون تمام . قلت ۽ بيابان كري پوک به كانه ٿئي
گوشت אٺين ريالين سير يعني پنهنجا ويهه رپيا کن يعني كرאچيَء . مهانگيون آهن

معمولي ننڍو كيك يا بسكٹ، جو پاڻ وٽ ٻي آني ملي . کان به ٻيڻو مهانگو ٿيو
אهو . ك مهانگو آهي جو אهو لبنان کان אچي ٿوميوو ته حد کان وڌي. هتي אڌ ريال

ئي سبب آهي جو אسان رستي تي ممباسا ۾ ترسي کاڌي پيتي جو سامان אڳتي 
  .جي مسافريَء الِء کڻي آيا آهيون ۽ پاڻي پڻ

آهن جتي شيون “ فري پورٽ”دبئي کان عالون دنيا ۾ ٻيا به كيترאئي 
توهان . سنگاپور وغيرهدوحا، كولمبو، الس پاماس، : جهڑوכ. ٹئكس فري آهن

אهو سوچيو ته جيكر אسان وٽ به كرאچي فري پورٽ هجي ته فائدو رهي ۽ هر 
پر فري پورٽ אهو ملك ٺاهي سگھي ٿو جنهن ۾ كنهن . فارين شيِء سستي ملي

אسان جيكڎهن كرאچي کي فري پورٽ ٺاهيندאسين . به قسم جي صنعت نه هجي
كو ڌאرئين ملك جا كپڑא پائڻ ته ملك الِء نقصانكار ٿي پوندو ڇو جو هر 

אهڑي نموني سان ٻيون . شروع كندو ۽ پنهنجي ملك جو كپڑو كو كونه وٺندو
نتيجو אهو نكرندو جو אسان جا كارخانا بند ٿي ويندא، كارخانن ۾ . شيون پڻ

كم كندڙ بيروزگار ٿي ويندא ۽ وڏي ڳالهه ته ٻاهريون زرمبادلو كمائڻ بدرאن 
چين ۾ . ل چيني ماڻهن مان سبق حاصل كرڻ کپيאسان کي درאص. ڏيڻو پوندو
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بوسكي، شنگھائي سلك ۽ ٻيو دنيا جو بهترين كپڑو ٺهي ٿو پر אتي جي هك 
هو سڀ ٻين ملكن کي وكڻي . به ماڻهوَء کي قيمتي كپڑو אوڍيندي نه ڏٺوسين

ٻاهرين ملكن جو پئسو كمائين ۽ پاڻ مرد توڙي عورتون خاكي، مليشيا يا کدڙ 
אڄ ڏسو ته كيتري نه ٿوري عرصي ۾ چين سڀني .  كپڑא ڍكينجا سستا ۽ سادא

درאصل كنهن به ملك جي طاقت جو אندאزو אن ملك جي . کان گوِء کڻي ويو آهي
אن ئي ڳالهه کي . ماڻهن جي كپڑي يا عيش عشرت مان نٿو لڳائي سگھجي

مدنظر رکندي پاكستان به אڄكلهه אوچو كپڑو، אوچي قسم جا چانور، كپهه ۽ 
אسان جيكڎهن אوچو نه ڍكيو ته ڇا . رين ملكن کي وكڻي رهيو آهيكڻك ٻاه

אسان کي אن کان وڌيك دوאئن جي ضرورت آهي، مشينن جي ضرورت . ٿي پيو
ڇا ٿي پيو אگر אسان . آهي، جنهن ذريعي هن کان به وڌيك אناج אپائي سگھون

ا تيار ڇا ٿي پيو אگر אسان پنهنجي ملك ج. كجھه سالن الِء کڻي سادא چانور کاڌא
دنيا جو كوبه . ٿيل كپڑא ڍكي، ڌאرين אوچن كپڑن پهرڻ کان گريز كئي

نه سڎيندو، ملك ۽ ‘ پٺتي پيل’سمجھو ماڻهو אسان کي، אسان جي אن عمل تي 
  .قوم جي ترقي الِء ته אن  کان به وڌيك قربانيون ڏيڻيون پون ٿيون

پتلون الِء مونکي كپڑو ٿي . هك عرب جي كپڑي جي دكان تي چڑهيس
ڳولي هك كپڑي . دكاندאر کي אها بلكل خبر نه هئي ته آ پاكستاني آهيان. کتو

سوچي . پر كپڑو به אهڑو عمدو هو. אگھه تمام گھڻو ٻڌאيائين. جي الِء אگھه پڇيم
سائين پاكستاني كپڑو آهي، فالڻي ”رهيو هوس ته وٺان يا نه، ته دكاندאر چيو، 

. ي آهي ته كپڑو به ته بهترين آهيقيمت گھڻ. مل جي ڏسو ڇاپ به لڳي پئي אٿس
  “.َگئرنٹي ٿو ڏيانو

پنهنجي ملك جي كپڑي جي ڌאرئين جي وאتان تعريف ٻڌي ڏאڍو خوش 
پڇيومانس ته ٻيو كهڑو پاكستاني كپڑو אٿئي؟ سچ پڇو ته مون کي ڏسي . ٿيس

تعجب لڳو ته אهو אهو مردאنو ۽ زنانو كپڑو، جنهن کي آ جپاني ۽ آمريكي 
  .س سو پاكستاني نكتوسمجھي ويٺو هو

جھميرא ”رאت جو . ساڳئي قسم جو وאقعو هك ٻئي هنڌ به درپيش آيو
بک به ڏאڍي . هوٹلون بند ٿي چكيون هيون. تان فلم ڏسي موٹيا هئاسين“ سئنيما
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پر אن هوٹل جي . وٽ هك ننڍي هوٹل کليل ڏٺيسين‘ אبرא’ڳولي ڳولي . لڳي هئي
هوٹل جي بئري كو . کاڌو هوندوحالت ڏسي אسان مان هك چيو ته هتي كهڑو 

پاكستاني . سائين אسان وٽ سڀ خالص شيِء آهي”: تنهن يكدم چيو. ٻڌي ورتو
ُאهو ٻڌي مون ڄاڻي ٻجھي “ .باسمتي چانور ۽ گيهه אستعمال ٿيندو آهي

چيائين توهان شايد كنهن “ ميان پاكستاني چانور سٺا ٿيندא آهن ڇا؟”پڇيومانس، 
אڻ رڌيل چانورن مان به توهان کي . عو کائي ته ڏسوهك دف. ٻئي ملك جا ٿا ڏسجو

. کانئس سندس ملك پڇڻ تي معلوم ٿيو ته پاڻ هندستان جو هو. خوشبوِء אيندي
هندستان جهڑي ملك جو كو אسان جي ملك جي كنهن شيِء جي تعريف كري 

پر אسان جي بدقسمتي ڏسو هر خرאب شيِء . ته אن تعريف کان وڌيك ئي سمجھجي
سڎيندאسين، پوِء چاهي אها شيِء كنهن ) ني پنهنجي ملك جييع(کي ديسي 

ڌאرئين ملك جي هجي ۽ هر سٺي شيِء کي والئتي سڎيندאسين، پوِء چاهي کڻي 
  .پاكستاني هجي

کنڈ אڄكلهه پاكستان ۾ אعلى درجي جي ٺهي ٿي، جيكا روس، رومانيا، 
 אسان پر אن کنڈ کي. بلغاريا ۽ يورپ جي ٻين كيترن ملكن ۾ موكلي وڃي ٿي

אسان وٽ كيترאئي ماڻهو ملندא جيكي جنهن تي به . وٽ واليتي سڎيو وڃي ٿو
چاهي אن کان . والئتي ڇاپ ڏسندא ته بس אن تي وشوאس كري אها خريد كندא

كيترن ماڻهن جي ڊكشنريَء ۾ . شيِء بازאر ۾ موجود هجي‘ پاكستاني’بهترين 
ذرא . بڻجي چكي آهي‘ سٺي’۽ والئتي جي معنى ‘ خرאب’جي معنى ‘ ديسي’لفظ 

ترقي يافته ملكن جي ماڻهن کي ڏسو كيترא אهڑא آهن جو پنهنجو ملك ڇڎي 
کير . ڌאرين ملك ۾ ويندא ته אتي به پڇائي پڇائي پنهنجي ملك جي شيِء وٺندא

چاهي تازو ملندو هجي ته به پنهنجي ملك جا مهينن جا مهينا بند ٿيل کير جا دٻا 
  .وٺندא

ي کي سڃاڻان، אهي ته אيتريقدر جو لوڻ به كرאچي ۾ هك אنگريز فئمل
אسان جي ملك جا وري كي . پنهنجي ملك جو بند ٿيل دٻي جي صورت ۾ وٺن

אهڑא بيوقوف جو אنگريزن کي אئين كندو ڏسي ۽ پاڻ کي به אنگريز ۽ وڏو ماڻهو 
אهو ئي خريد كندא جنهن تي ) بقول يوگوسالويا جي هك چوڻي مطابق(سڎאئڻ الِء 
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אهو نه ڏسندא ته אنگريز אها شيِء خريد كئي ته אن ۾ . مهر لڳل هجيאنگلستان جي 
سٺائي يا برאئي جو گھٹ پر خريد كرڻ وאري جي قربانيَء ۽  ملكي شيِء فروخت 

אسان کي به درאصل אن جذبي جو . الِء همٿ אفزאئيَء جو جذبو وڌيك سمايل آهي
 روسيَء هك. نقل كري پنهنجي ملك جي شين جي אستعمال ۾ حصو وٺڻ کپي

كمال آهي توهان جي ملك ۾ ته ماڻهن کي بلكل ”: کي هك آمريكيَء چيو ته
ذرא אسان کي ڏس وچ رستي تي بيهي نكسن ۽ كينڈي کي به . ئي آزאدي ناهي

אن ۾ ڇا آهي؟ אسان به وچ ”روسي ٺهه پهه جوאب ڏنس ته، “ .گاريون ڏئي سگھون ٿا
ساڳئي وقت “ .يَء کيرستي تي بيهي گاريون ڏئي سگھون ٿا، نكسن ۽ كينڈ

كو אنگريزن جي برאبري كرڻ الِء چوي ته آ به אنگريزن وאنگر אهي شيون خريد 
  .ٿو كريان ته سرאسر بيوقوفي آهي

אنهيَء ۾ كو شك ناهي ته אنگريز אڄكلهه دنيا ۾ سڀ کان وڌيك ترقي 
אيماندאري، : جهڑوכ. يافته آهن، אن جو نجو سبب آهي سندن چند سٺيون عادتون

منجهن كجھه خرאب به عادتون آهن، جن الِء . ت، پورهئي ۾ سچائي وغيرهمحن
אنهن . شرאب پيئڻ، سگريٹ ڇكڻ وغيره: هنن کي خود به אعترאف آهي، جهڑوכ

“ ريڈرس ڊאئجسٹ”אيتريقدر جو دنيا جو مشهور رسالو . کي هو خرאب سمجھن ٿا
ن كنهن به هميشه سگريٹ نوشيَء جي خالف مضمون ڏيندو آهي ۽ אڄ ڏينهن تائي

אنگريزن سان كلهو هڻڻ الِء . ذرא אسان وٽ ڏسو. سگريٹ جو אشتهار نه ڏنو אٿس
پر پاڻ کي هنن جهڑو بنائڻ الِء . אسان هنن جي سٺين عادتن تي عمل نه كندאسين

ننڍو كالرכ، گھر ٻاري ڏياري كري . هنن جي خرאب ڳالهين تي عمل كندאسين
کان هك مهانگو אنگريزي يا آمريكي پنهنجي ٻين تي برتري ظاهر كرڻ الِء هك 

مونکي كيترאئي شاگرد، خاص كري پروفيشنل كاليجن . سگريٹ ڇكيندو
جا، جي جيتوڻيك غريب مائٹن جو אوالد هوندא، مائٹ ) ميڈيكل، אنجنيئرنگ(

بکون كاٹي کين پئسا موكليندא هوندא، پر هو ٻين تي ٺلهي آكڑ ۽ وڏאئي 
ڑאئيَء جو ذكر وڏي فخر سان دوستن سان ڏيکارڻ خاطر شرאب پيئندא ۽ אهڑي بڇ

محفلن ۾ كندא، يا خاص كري جڎهن پنهنجو ملك ڇڎي واليت پڑهڻ يا نوكري 
خاطر אيندא، ته پاڻ کي אنگريز يا آمريكي سمجھڻ خاطر شرאب ۽ ٻين אهڑين شين 
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אسان کي گھرجي ته ترقي يافته ملكن سان كلهومالئڻ . جو אستعمال عام كندא
אن بابت تفصيل سان بلغاريا ۽ رومانيا . الهين جو نقل كريونخاطر سندن سٺين ڳ

وڌيك لکڻ مناسب نه ٿو سمجھان، אن كري هتي . وאرن خطن ۾ لکي چكو آهيان
  .دبئي جون خبرون ٿو لکان

. هتي تيل ملڻ كري پيٹرول ۽ אن سان وאبسته شيون تمام سستيون آهن
.  آرאمده كارون آهنאن كري هرهك کي وڏيون. پيٹرول ڏهين آني في گئلن آهي
بندرگاهه وٽ سمنڈ گھرو ناهي אن كري وڏא جهاز . ننڍي كار كا ورلي نظر אيندي

אسان جو جهاز . ۾ بيهن) אونهي سمنڈ(بندرگاهه کان ٹي چار ميل پري کلئي سمنڈ 
אندر אچڻو هوندو אٿئون ته هتي جي النچن ۾ אيندא آهيون . به گھڻو ٻاهر بيٺو آهي
ُسمنڈ كناري وٽ אچي سنهو كئنال . نچ الهي אيندא آهيونيا پنهنجي جهاز جي ال

شهر آهي ‘ ديرא’אن كئنال جي ساڄي پاسي . ٺاهي ٿو جو אندر كافي هليو وڃي ٿو
. دبئي ذرא ديرא کان پرאڻو ۽ وڏو  شهر آهي. آهي‘ جھميرא’۽ ‘ دبئي’۽ کاٻي پاسي 

ماز کان جن ۾ فقط هك شو سمهڻيَء جي ن. هتي سئنيمائون تمام ٿوريون آهن
אن ۾ گھڻو كري هندستاني فلمون يا پاكستاني . ًپوِء تقريبا نائين بجي ٿئي
ٿي سگھي ٿو ته אڳتي هلي هي تيل جو پئسو پاڻ . پنجابي فلمون هلن ٿيون

هتي . ملهائي ۽ بندرگاهه، رستا، אسكول، אسپتالون ۽ سئنيمائون ٺهي پون
 سڄو ڏينهن אڙدو گانن سو. پاكستاني ريڈيو אسٹيشنون چٹيون ٻڌڻ ۾ אچن ٿيون

دبئي شهر کان . جي ڌم هوندي آهي، ورلي كٿان كو عربي رאڳ جو آوאز אيندو
نالي مشهور آهي، جتي سنڌ جي ‘ سنڌي ڳوٺ’چار پنج ميل پري هك ننڍڙو ڳوٺ 

بهرحال هتي . كوهستان عالئقي جا ماڻهو رهن، جن جو سفر گذر مال تي آهي
زبان ساڳي، لباس ساڳيو ۽ . ه كندوكو پاكستاني אچي אجنبيت هرگز محسوس ن

  .ماڻهو ساڳيا
ملك جو قاعدو قانون ۽ نگهباني برٹش حكومت جي هٿ ۾ آهي ۽ فوج 

ع ڌאري برٹش وאرא لڎڻ جو 1970پر هاڻ سگھوئي، . به אن جي مقرر كيل آهي
אرאدو رکن ٿا ۽ هتي جي رهاكن کي خود پنهنجي ملك ۽ حكومت جي نگهباني 

ي مدنظر رکي هينئر هتي جي پنهنجي فوج ٺهي رهي אن ڳالهه ک. كرڻي پوندي
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אن کان عالوه خيال آهي ته هر قسم . آهي، جنهن ۾ گھڻائي پاكستانين جي آهي
  .جي وڌيك مدد پڻ پاكستان ڏيندو

  
  چڱو هاڻ، א توآهر

  تنهنجو پنهنجو
  ـــ אلطاف
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